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[1954, nummer 1]
Het wezen der Politiek en de mogelijkheden ener Kath. Politiek
door Dr W.L.P.M. de Kort
Lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal
BIJ het hierboven gegeven opschrift past eerst een kanttekening. Het is fout, zo wordt
wel eens beweerd, te spreken van een katholieke politiek. Immers, gegeven een
katholieke politiek door katholieken gevoerd, wat staat de niet-katholiek in de weg
diezelfde politiek te voeren? Indien het antwoord moet luiden: niets of niet veel, wat
voor zin heeft het dan te spreken van een katholieke politiek?
Inderdaad, een katholieke politiek in de zin van een aan iedere andere politiek
tegengestelde politiek bestaat niet, daar een andere politiek altijd conform aan die
katholieke politiek kan zijn. In deze zin spreekt men dan ook niet van een katholieke
politiek.
Wanneer men van een katholieke politiek spreekt doet men dat in de zin van een
politiek, voortvloeiende uit maatschappelijke en staatkundige beginselen, waaraan
de katholieke levens- en wereldbeschouwing ten grondslag ligt, overeenstemmende
met de voorlichting door de H. Kerk over deze beginselen en hun uitwerking verstrekt,
en gevoerd in de geest van Christelijke liefde en rechtvaardigheid en onderworpenheid
aan God en het Goddelijk gezag. Een dergelijke politiek veronderstelt een levende
binding aan het Christendom en de katholieke leer, welke binding in geen enkel land
ter wereld nog op een nagenoeg algemene wijze aanwezig is. Hoewel een katholieke
politiek dus uit haar aard niet persé behoeft te zijn tegengesteld aan een andere
politiek, ligt het voor de hand, dat tegenstellingen zich practisch veelvuldig zullen
voordoen. Het heeft dus zowel vanwege de confrontatie aan het katholicisme als
vanwege de practische tegenstellingen wel degelijk zin te spreken van een katholieke
politiek. Hoe groter de gespletenheid in wereld- en levensbeschouwing bij een volk
in een bepaald land is, hoe meer redenen zich ook practisch zullen voordoen om van
een katholieke politiek te spreken en hoe wenselijker het zal zijn een dergelijke
politiek op een of andere wijze als resultante van gezamenlijke inspanning te
volvoeren.
Ik geloof niet, dat een verdiept begrip van het wezen der politiek mogelijk is zonder
een heldere en omvangrijke kennis van het materiële voorwerp der politiek en ik
betwijfel het of er één wetenschap of kunst bestaat, die zulk een veelzijdige en
uitgebreide kennis en toepassing van
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normen vraagt als juist de politiek. Wie zich voorstelt het wezen der politiek abstract
te kunnen doordenken op een definitie, die is er naast. In dit opzicht is de politiek
de antipode der metaphysica. Men kan bij de beoefening der algemene metaphysica
zich het ‘zijnde’ in de geest brengen door 4 jaar en langer over enkele begrippen
dieper na te denken. Het typerende is dan dit: na 3 jaren vat de geest het wezen van
het ‘zijnde’ aanzienlijk volmaakter dan na het eerste jaar, doch men zou dit hoger
en dieper begrijpen met geen enkel woord nader kunnen betuigen dan men dit na het
eerste jaar vermocht. Maar onder gebruik van dezelfde woorden maakt de geest
telkenmale een beter begrip. Het draait hier om het abstracte doordenken van een uit
twee (uit een) elementaire beginselen samengestelde eenvoudige zaak. De speculatieve
kennis leeft hier in optima forma.
Hoe geheel anders is het bij de politiek. Laat ik de politiek eens definiëren, daarbij
opmerkende dat er vele andere definities te geven zijn. Entre parenthèses: die
mogelijkheid tot veelzijdige definiëring illustreert reeds het door mij betoogde.
Welnu, laat ik zeggen: politiek is de kunst van de zorg voor het algemeen welzijn
in een staatsmaatschappij. Natuurlijk, er valt in deze definitie heel wat door te denken,
maar als men aan de opvulling der gegeven begrippen begint, dan bemerkt men alras
voor velden van concrete kennis te staan. Waar het hier om draait, dat is om kritisch
en synthetisch verwerkte toevoeging van kennis en nog eens kennis.
Een voorbeeld. Wat is het algemeen welzijn en op welke wijze moet het door de
Staat worden verzorgd? In grote lijn zijn er drie scholen, die op deze twee vragen
een divergent antwoord geven; hun opvattingen staan bekend als het étatisme, het
liberalisme en het solidarisme. Doch welk verschil is er tussen het antieke étatisme
en het middeleeuws christelijk étatisme en de moderne étatismen. Welk verschil ook
tussen het liberalisme van de nuchtere redelijke Locke en dat van de fantasierijke
Rousseau, en voorts tussen het christelijk liberalisme uit de eerste helft van de 20ste
eeuw en het radicaal liberalisme uit de tweede helft der 19de eeuw.
Met de scholastieke opvattingen omtrent de maatschappij als ondergrond is uit de
botsing van liberalismen en étatismen het solidarisme te voorschijn gekomen. Onder
de indirecte beïnvloeding der Kerk, door de degelijkheid van de wijsgerige onderbouw
en dank zij ook de grote redelijkheid der solidaristische synthese en de grote
humaniteit van het solidaristische gulden midden vertoont het katholieke solidarisme
gelukkig een verregaande stabiliteit.
Met deze vogelvlucht der historie zij aangeduid, dat men de kunst der
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politiek niet kan bestuderen en niet kan beoefenen door een aantal
geestestegenstellingen (b.v. bij de nastreving van het algemeen welzijn) naast en
tegenover elkaar te plaatsen. De strijd om de juiste gestalte van het algemeen welzijn
is geen strijd tussen vertegenwoordigers van sociale scholen, maar tussen personen
die slechts op enigerlei wijze geestelijk aan een school verwant zijn. Om de practische
politiek te kennen volstaat dus de kennis der scholen geenszins en om de kunst der
politiek in haar wezen te bestuderen is zulks evenmin voldoende. Wel is uitgebreide
historische kennis der scholen en vooral van de inzichten der diverse schrijvers dier
scholen een hulpmiddel. Dank zij de stabiliteit van het solidarisme is de kennis van
de inzichten der christelijke maatschappijleer en der kerkelijke sociale leer zelfs een
zeer belangrijk hulpmiddel om de politiek der Katholieke Volkspartij te begrijpen.
Voor wat de andere katholieke politici in Nederland betreft is het iets wonderlijker.
Vooral sedert het verschijnen van De Weg naar de Vrijheid geloof ik niet, dat het
nog reëel is de katholieke werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid het solidarisme
toe de dichten. De leden dier gemeenschap verklaren zich ook tot katholieke
socialisten. Zowel uit hun aanvaarding van de middelen voorgehouden en uitgezocht
in De Weg naar de Vrijheid, als uit de door hen zelf zo fervent voorgestane benaming,
als door hun uitingen in politicis schijnen zij voorstanders te zijn niet alleen van een
doorbraak van het zogenaamde katholieke isolement maar veeleer van een doorbraak
van het katholieke solidarisme. Zij zouden immers - zij het geleidelijk aan - de
katholieken willen zien doorbreken ofwel naar de Partij van de Arbeid ofwel naar
de Partij voor Vrijheid en Democratie. Zij zouden opnieuw - zoals het eens in de
historie was, maar nu op meer gezuiverde wijze - een soort katholiek socialisme
naast een soort katholiek liberalisme ontwikkeld willen zien, daarbij hopende dat de
andere socialisten zowel als de andere liberalen er hun lering mede zouden doen.
Hoewel, ook naar mijn mening, de wijsgerige grondslagen van het Nederlands
liberalisme en het Nederlands socialisme in de branding staan en een nieuwe gestalte
zullen gaan aannemen, kan ik toch zulk pogen slechts utopisch achten. De vrij
algemene aanvaarding van een bovennatuurlijke werkelijkheid, die in de beleving
der natuurlijke orde haar gevolgen hebben moet, is - geloof ik - niet van een dergelijke
doorbraak te verwachten en dit zou toch wel van een primaire noodzakelijkheid zijn
om er succes van te verhopen. Er is echter nog meer. Men bewijst met een dergelijk
pogen de vooruitgang der katholieke maatschappelijke inzichten geen dienst en
daarom evenmin de maatschappij-evolutie naar christelijke visie. Immers in het
gunstigste geval zou uit zulk pogen slechts een socialis-
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tisch solidarisme en een liberaal solidarisme geboren en gepractiseerd kunnen worden.
Dit nu is, voor wat betreft de synthese het solidarisme thans eigen, in ieder geval van
het goede minstens één te veel, terwijl ook het gulden midden uit een linker en een
rechter pad zou gaan bestaan. Het lijkt mij toe, dat de waarheid zoekende mens, zeker
als hij wordt ondersteund en gericht door onze Moeder de H. Kerk, met méér precisie
zijn synthese en weg moet kunnen vinden. Bovendien zou tussen de katholieken
weer opnieuw terzake de maatschappij-inrichting twist ontstaan, een twist, die wij
zeker in ons land ontgaan kunnen, dan wel in strikt eigen milieu met de middelen
der rustige verstandelijke gedachtenwisseling, der christelijke liefde en der kerkelijke
gehoorzaamheid kunnen beslechten.
Voor wat aangaat de Nederlandse Katholieke Nationale Partij ziet men weer de
basis van het katholieke solidarisme, echter met een zekere afwijzing der
plaatsvindende evolutie. Ik zal hier straks nog nader op wijzen.
Wat verstaat men nu in onze christelijke wijsgerige sociologie onder algemeen
welzijn? Wij verstaan daaronder het bezit van alle geestelijke en stoffelijke goederen,
zoals die door de menselijke natuur naar christelijke visie voor alle leden der
maatschappij gezamenlijk wordt gevraagd. Uit deze omschrijving blijkt, dat in onze
christelijke opvattingen het algemeen welzijn zijn inhoud ontvangt uit het
gemeenschapsleven voor zover dat gemeenschapsleven conform moet worden geacht
aan de menselijke natuur naar christelijke visie. Willen wij dus het wezen der politiek
benaderen met een werkelijk inhoudvol begrip dan zullen wij het gemeenschapsleven
moeten kennen en niet zoals het honderd jaar geleden was, maar zoals het nu is.
Tevens zullen wij dat gemeenschapsleven moeten beoordelen naar de norm der
menselijke natuur volgens christelijke visie. Ook zullen we nog moeten nagaan wat
er in dat aldus geobserveerde en beoordeelde gemeenschapsleven voor alle leden der
staatsmaatschappij gezamelijk voorwaarde is tot volwaardige persoonsontwikkeling.
Met deze kennis zijn we er echter nog niet. Alle mensen evoluëren en ook de
gemeenschap evolueert dus. Het zou verkeerd zijn te menen dat die evolutie buiten
de menselijke natuur zou liggen. Thomas van Aquino wees er al op dat de menselijke
natuur veranderlijk is (vgl. o.a. Summa Theol. II-II, Q. 57, art. 2 ad 1). Zeer zeker
heeft een deel dezer evolutie weinig te maken met de menselijke natuur naar
christelijke visie, doch even zeker brengt het andere deel dier evolutie de menselijke
natuur in groter perfectie (en in nadere opgang tot God) tot uiting. De menselijke
natuur is al evenmin een gegeven dat in alle men-
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sen op precies dezelfde wijze en in dezelfde mate aanwezig is. De mens is immers
van nature een redelijk wezen (animal rationale). Van het ogenblik af, dat het begrip
‘redelijk’ wordt toegevoegd, wordt een criterium met geweldige dynamiek en
verscheidenheid opgenomen. Terecht zeide Thomas van Aquino reeds: ‘dat de
menselijke daden zullen moeten variëren volgens de verschillende omstandigheden
der personen en der tijden en dat bijgevolg een bepaalde daad voor de één perfect
deugdzaam kan zijn omdat ze hem past en voor de ánder niet omdat ze hem niet past’
(Summa Theol. II-II, Q. 94, art. 3, ad 3). Wij zouden daar aan toe kunnen voegen,
dat wat 50 jaar geleden passend was voor een bepaalde klasse (b.v. voor de
arbeidersklasse of voor de leidinggevende klasse) het thans niet meer behoeft te zijn.
Het is vooral de evolutie in het maatschappelijk leven, die de politicus voor moeilijke
waarde-oordelen stelt. Ook onder katholieke politici kan hier verschil van mening
ontstaan. De Indonesische kwestie is er een typisch voorbeeld van. Het aantreden
van de derde stand, die niet alleen slechts in de stoffelijke welvaart, doch ook in de
culturele opgang zijn deel wil hebben lijkt me ook een mogelijk twistpunt, zij het
niet in beginsel dan toch in uitvoering. De stoffelijke nood, waarin de intellectuelen
zijn komen te verkeren evenzo.
Het vraagstuk van de inhoud van het algemeen welzijn, dat blijkt uit het voorafgaande,
eist ter beantwoording een kennis van enorme omvang. Deze kennis is practisch nog
wel op te brengen door het individu om de politiek te begrijpen. Zij is echter niet
meer zodanig te beheersen door de enkeling dat hij in staat is op strict eigen compas
veilig te varen bij het voeren van staatkundig beleid. Dit is een zeer belangrijk feit
en er volgt uit, dat politiek voeren in ieder geval teamwork is. Het is naar mijn mening
strikt noodzakelijk, dat de politicus kan terugvallen op collegae uit zijn eigen team.
Kan hij dat niet, dan zal hij niet in staat zijn een naar zijn levensovertuiging voldragen
beleid te voeren. Hoezeer ik ook in het algemeen de P.v.d.A. een gelukkig verschijnsel
acht in onze na-oorlogse politiek en met name hoe zeer ik ook haar verburgerlijking
in de goede zin van het woord toejuich, als verzameling van geestesrichtingen,
samengebundeld op een eclectisch program, kan zij mij niet bekoren. Nu mag men
mij tegenwerpen, dat deze verburgerlijking een gevolg was van de samenbundeling
der geestesrichtingen op een programma. Ongetwijfeld is hier iets van waar, doch
ik ontken, dat men hier met de bepalende oorzaak te doen heeft. De bepalende oorzaak
is naar mijn vaste overtuiging de bezonnenheid, die zich in het Nederlandse socialisme
baan breekt. Een zelfde verschijnsel ziet men overi-
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gens ook in het buitenland, waar men geen ‘doorbraak’ waarnam en een zelfde
verschijnsel ziet men ook bij het liberalisme.
Zulk een ontwikkeling moge verheugend zijn, zulk een bezonnenheid moge het
vertrouwen der politieke partijen onderling gunstig beïnvloeden, zij moge het
vertrouwen wettigen, dat liberalisme en étatisme voor de toekomst veel van het zo
redelijke en humane solidarisme zullen leren, voor de motivering van een doorbraak
is zulke bezonnenheid onvoldoende grond. Een katholiek zal zich in zulk een partij
onzeker voelen tenzij hij de beschikking heeft over een braintrust van universele
oriëntatie, waarop hij kan terugvallen. De opbouw van zulk een braintrust is echter
verre van een eenvoudige taak. In een land met geestelijke tegenstellingen als het
onze is dit zeker niet het geval, juist omdat men in zulk land zelden op het compas
van anderen kan vertrouwen.
Dit laatste wordt met terugkerende hardnekkigheid door verschillende katholieken
steeds weer in twijfel getrokken. Kunnen we ons niet baseren op het natuurrecht, zo
vraagt men? Wij hebben toch met anderen de aanvaarding van een natuurrecht
gemeen, dat zoekt naar de fundamentele beginselen der sociale orde, zo zegt men.
Ik moge hierop antwoorden, dat het natuurrecht ons op talrijke punten vaag
voorkomt, maar vooral dat het slechts een gids kan zijn indien men de bovennatuur
aanvaardt en juist ziet. De zuiverheid als hogere perfectie dan het huwelijk, het
monogaam karakter van het huwelijk, de onverbrekelijkheid van het huwelijk, waar
vindt men deze opvattingen gefundeerd tenzij in het natuurrecht naar christelijke
visie? Met deze opsomming zijn we niet uitgepraat. Onze opvattingen over de Staat,
het gezin, de eigendom, over het recht op gezondheid en op leven, over het recht op
materiële en geestelijke en culturele welvaart, over de gelijkheid naast de
verscheidenheid der mensen, waar vindt men ze gefundeerd buiten het natuurrecht
naar christelijke visie? Laat ons ter illustratie maar weer eens grijpen naar ons begrip
van het algemeen welzijn. Het arbeidsveld van de Staat wordt naar onze opvatting
beperkt tot de bewerking van die goederen, welke voor alle leden der
staatsmaatschappij gezamenlijk worden gevorderd. Door het feit, dat het algemeen
welzijn zich richt op alle mensen gezamenlijk, overschrijdt het in zijn recht het recht
op het natuurlijk plan der personen op hun persoonlijk welzijn. Doordat de schepping
Gods er primair is voor álle mensen groeit het algemeen welzijn uit tot een
gezagsverhouding en wordt zedelijke norm. In dit feit, dat het algemeen welzijn is
zedelijke norm, is een werkelijk onderscheid gelegen tussen de katholiek en vele
andere weldenkende Nederlanders, die politiek bedrijven en voor wie
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het algemeen welzijn slechts de natuurlijke resultante is van de diverse
inter-individuele en inter-sociale verhoudingen. Dit zeer elementaire verschil heeft
zeer brede en zeer veelzijdige gevolgen. Ik moge er een paar noemen van dagelijkse
waarde voor de practische politiek. Er bestaat deswege voor de katholiek een logische
harmonie tussen het algemeen welzijn en het persoonlijk welzijn, waaruit de conclusie
volgt dat het dienen van het algemeen welzijn doorgaans bestaat in het op welbegrepen
wijze dienen van het persoonlijk welzijn. Het algemeen welzijn moge dus op het
natuurlijke plan het dominerende goed zijn, een zuiver gevoerde bevordering van
het algemeen welzijn doorkruist niet een zuiver begrepen bevordering van het
persoonlijk welzijn, neen: zij ondersteunt die juist. Vanwege bovengenoemde
opvatting honoreren wij ook de activiteit der diverse klassen in onze maatschappij.
Onze middengroepen en arbeiders mogen en moeten strijden voor hun klassewelzijn,
maar die strijd mag slechts gevoerd worden voor zover hij het algemeen welzijn
bevordert. De klassestrijd naar christelijke visie is dus niets anders dan de strijd om
harmonie van belangen in de verwezenlijking van het algemeen welzijn.
Het verschil in karakter van het algemeen welzijn in de katholieke opvatting en
in die van vele anderen valt bovendien nog bijzonder op doordat het algemeen welzijn
voor ons weliswaar zedelijke norm is, doch niet de primaire zedelijke levensnorm.
Boven de gezagsnorm van het algemeen welzijn staat de gezagsnorm van het
bovennatuurlijk welzijn van de menselijke persoon, ook voor zover dat
bovennatuurlijk welzijn op het natuurlijk plan wordt bewerkt. En wij weten wie in
onze katholieke opvatting de dienst uit maakt bij de bewerking van het bovennatuurlijk
welzijn van ons zelf, ook voor zover dat op het natuurlijke plan geschiedt. Wij maken
namelijk zelve die dienst uit en dus niet de Staat en bovendien aanvaarden wij daarbij
in vrijwillige en liefdevolle naast volkomen onderworpenheid de leiding van onze
Moeder de H. Kerk en dus niet van de Staat. Voor wie hierop doordenkt vindt de
Kerk haar plaats in de maatschappij op basis van het natuurrecht. Welke
niet-katholieken staan hier op hetzelfde plan als wij? En wat voor gevolgen in
maatschappelijk verband, te bewerken in politicis, brengt deze aanvaarding der Kerk
niet mede?
Wat wij katholieken in politicis primair terzake van het natuurrecht hebben te
doen, dat is het natuurrecht vertonen zoals wij het door God en Kerk voorgelicht
zien, daarbij restaurerende de zin van het natuurrecht als basis voor het
bovennatuurlijk leven. Onze secundaire taak is aan te tonen, dat onze visie een
redelijke is en een begerenswaardige sociale orde te voorschijn roept, die ook door
anderen is na te streven.
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Wellicht zijn wij in deze laatste taak in de laatste vijf en twintig jaar te kort geschoten.
Dit is echter geen reden om de belangrijkheid der taken thans om te keren. Zouden
wij de secundaire taak gaan cultiveren ten koste van de primaire, dan zal dit onze
politiek verarmen, ja tenslotte zal blijken, dat er minder apostolaatskracht van zal
uitgaan.
Bij onze definitie van politiek is ook het woord ‘kunst’ gevallen. Politiek is de kunst
van de zorg voor het algemeen welzijn1). Dit is een belangrijk onderdeel der definitie,
zo belangrijk, dat niemand minder dan Aristoteles de politiek qualitatief heeft willen
typeren door haar te noemen ‘de kunst van het bereikbare’. De ware politicus is
inderdaad de practische mens, die scheppingsdrang in zijn bloed draagt. Is die
scheppingsdrang verdwenen, dan is hij als politicus verloren, hij is op zijn retour als
politieke figuur al heeft hij nog zoveel wijsheid verworven. Scheppingsdrang,
hardnekkig volhouden, tact, kracht moeten tieren op de bodem ener uitgebreide
kennis.
De politiek als kunst loopt, voor zover mijn observatie gaat, voornamelijk over
een stramien met zes patronen. Het zijn de overtuigingskracht (vooral vervat in
godsdienst, rechtvaardigheid, redelijkheid) en voorts macht, compromis, tact,
vriendschap en vertrouwen. Ik ga een paar van deze patronen kort de revue laten
passeren.
Ik begin met de overtuigingskracht. Wanneer men argumenten van godsdienstige
aard, van rechtvaardigheid of redelijkheid goed weet voor te dragen, appelleren zij
vaak op de adel, die de christelijke beschaving historisch in iedere West-Europeaan
heeft aangebracht. Er is echter meer. Een godsdienstig belang in een politieke zaak
brengt ons steevast een rechtse meerderheid in onze Kamers op. Een
rechtvaardigheidsaspect vindt steeds grote welwillendheid bij een flinke
kamermeerderheid. De redelijkheid heeft reeds minder kansen op succes, maar goed
en grondig verklaard valt er nogal een keer succesvol mee te werken. Ondertussen
moet ik waarschuwen, dat men aan de overtuigingskracht, zelfs in de genoemde drie
sferen, geen overdreven waarde moet toekennen. De Kamer kan ademloos luisteren,
wanneer een van haar weinige goede redenaars op heldere en krachtige wijze een
godsdienstbelang, een rechtvaardigheidsvisie of redelijkheidsargumenten naar voren
brengt, doch nimmer heb ik het mee gemaakt, dat in werkelijk staatkundige
beginselkwesties een politiek tegenstander zich door zulk betoog overtuigd betoonde.
Wij mogen dat betreuren, verwonderen kan het ons niet. Het is een gevolg van de
geestelijke divergentie ons volk eigen.

1) Het woord kunst wordt hier genomen in de algemene etymologische en klassieke zin van
het vermogen iets te kunnen uitvoeren volgens zekere en welbegrepen regels.
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Wat voor de een rechtvaardig is, is het voor de ander vaak niet. Wat voor de een
redelijk is, is het voor de ander vaak niet. En dit op grond van zijn
wereldbeschouwelijke instelling.
Dat bij deze situatie de ‘macht’ en het ‘compromis’ middelen van buitengewoon
belang zijn is wel duidelijk. Met macht bedoel ik dan in dit verband de macht van
het getal en de macht van het politieke blok, welke twee zaken men wel moet
onderscheiden. Met compromis bedoel ik dan het overleg met de politieke
tegenstanders, waarbij partijen wat geven en wat nemen. De macht doet zich het
meest sprekend gelden bij de openbare debatten in de Tweede Kamer, waar practisch
de slotphase van de strijd om de inhoud ener regeling valt. Machtsbeslissingen zijn
voor de aanbrengers altijd pijnlijk. De achtergrond van het compromis moet ook in
machtsverhoudingen worden gezocht. Kleinere partijen en eenlingen spelen daarom
in het compromissenspel nimmer een actieve rol. Zonder de middel-grote partijen
uit te schakelen, zou ik toch willen poneren, dat het compromis en natuurlijk ook de
macht bij uitstek de middelen der grote zijn. Al is de macht de background van het
compromis, toch biedt het compromis nobeler kansen aan de geest dan de originele
machtsbeschikking. Dit heeft vele oorzaken. Vooreerst wordt in het compromis de
macht niet als zodanig uitgespeeld. Maar vooral biedt het compromis de noodzaak
van de keuze in wat men geven zal en wat men nemen zal. Men moet dus de portée
van wat men geeft en neemt zien doorheen de toekomstige werking van het wettelijk
voorschrift. Dit nu vraagt superieure geesteseigenschappen, zeer ruime kennis en
zeer ruime ervaring.
Waar macht en compromis in onze politiek zulk een belangrijke rol spelen, lijkt
vooralsnog een katholieke machtsformatie een onontbeerlijk instrument.
Men onderscheidt in de politiek gewoonlijk drie arbeidsvelden, te weten de uitoefening
van het bestuur van de Staat, de inrichting van de machtsmiddelen om de uitoefening
van het bestuur van de Staat in een bepaalde richting te sturen (voornamelijk de
politieke partijvorming dus) en de organisatie van het bestuur van de Staat. Over het
laatste arbeidsveld, de organisatie van het bestuur van de Staat, is in de geschiedenis
het meest getheoretiseerd. De klassieke vraag is: Hoe moet de Staat worden
georganiseerd? Als een monarchie? Als een aristocratie? Als een democratie? Thomas
van Aquino heeft er vrij tegengestelde meningen over verkondigd in zijn De Regimine
Principum en zijn Summa. Daaruit leert men al een en ander, maar als wij de
opvattingen van Albertus Magnus vergelijken met die van Suarez dan wordt het ons
wel
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uitermate duidelijk, dat de waarheid hier niet eens in het midden ligt, maar varieert
naar volk en tijd. Het vraagstuk beweegt zich tussen twee beginselen, te weten
enerzijds het beginsel der eenheid (van orde), hetwelk vordert dat het staatsgezag
sterk moet zijn en anderzijds het rechtsbeginsel, hetwelk vordert dat het staatsgezag
beperkt moet zijn. Zij het dat de oplossing in de practijk soms moeilijk is, het
vraagstuk zelf is de meesten onzer lezers bekend. Wij hebben het ontmoet in de
gymnasiale tijd bij Cicero in zijn Republiek. Wij hebben in de geschiedenislessen
het absolutisme plaats zien maken voor de standenstaat, door welke evolutie het
algemeen welzijn - mede in zijn constituërende onderdelen - als staatsmachtlimiet
werd verwezenlijkt. Tenslotte hebben wij allen de leerschool van het
nationaal-socialisme en het bolsjewisme nog achter de rug. Wij beseffen, dat de
macht van de Staat een noodzakelijk instrument van orde en vooruitgang der
maatschappij is, naast een gevaarlijk instrument vanwege de menselijke beperktheid
der gezagsdragers en vanwege 's mensen zwakheid terzake machtsmisbruik. De
oplossing, die wij - met uitzondering van de communisten - in Nederland allen
nastreven is deze, dat wij trachten het staatsbestuur te controleren zonder het te
énerveren, dat wij het de macht geven, die het telkens nodig heeft, terwijl wij
tegelijkertijd waarborgen scheppen tegen machtsmisbruik. Nationaal gezien is dit
arbeidsveld der politiek voor Nederland het minst belangrijke. We vieren hier als
het ware de triomf der redelijkheid, althans in grote lijn. Nochtans heb ik ook op dit
terrein nog even willen ingaan, omdat eigenlijk voor de katholiek hier het enige
terrein der politieke vrije kwesties ligt. Men zou het zo kunnen formuleren, dat de
Kerk een souvereine verdraagzaamheid van de godsdienst huldigt tenoverstaan van
iedere regeringsvorm en dat voorts de Paus die souvereine verdraagzaamheid ook
aan de lagere kerkelijke gezagsinstellingen heeft voorgeschreven. Waarom moet
gesproken worden van een souvereine verdraagzaamheid? Omdat naar mijn mening
zowel Leo XIII als Pius X het recht hebben voorbehouden om een concrete
regeringsvorm op zeker ogenblik te verwerpen en dit niet op grond van zijn vorm
zelve maar op grond van de uit die vorm voortkomende geest. De richting van het
bestuur, dus zowel de politieke partijvorming als de bestuursvoering van de Staat
onderwerpt de Kerk wel aan haar oordeel. In de encycliek Diuturnum Illud van 1881
leest men, dat de bestuursvorm vrij is, maar voorop en bovenal staat een voorwaarde,
namelijk: ‘la justice sauvegardée’. ‘Soient utiles au bien commun’ is de voorwaarde
genoemd in 1885, in de encycliek Immortale Dei. ‘Le bien commun, pour lequel
l'autorité sociale est constituée’ heet het in de encycliek van 1892 aan de Franse
clergé. En als Pius X de Franse democra-
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tische beweging van de Sillon op de vingers tikt grijpt hij weer terug naar ‘la justice
sauvegardée’. Het is dus zo, dat de Kerk eist, dat de rechtvaardigheid wordt
gewaarborgd en het algemeen belang wordt gediend in de politiek. En dan uiteraard
de rechtvaardigheid en het algemeen belang naar katholieke visie.
De beoordeling der Kerk inzake partijpolitieke vorming en bestuursvoering kan
zowel negatief als positief zijn. Negatief b.v. door een veroordeling en positief door
een aansporing. In het positieve kan ook weer een constructief element worden
aangebracht door het uitstippelen van een bepaalde richting. Uitdrukkelijk
gereserveerd in genoemde encyclieken, wordt het souvereine oordeelsrecht der Kerk
op beide terreinen der politiek nimmer ergens prijsgegeven. En het kan ook niet
anders. Van het ogenblik af dat het algemeen welzijn zedelijke norm is zal de opperste
zedenrechter ter wereld zich de vrijheid van een onbeperkt oordeel wel moeten
reserveren.
Wanneer onze bisschoppen in hun recente Mandement bepaalde richtlijnen geven,
haken zij dus aan bij een recht, dat de Kerk krachtens haar natuur bezit en door de
Pausen uitdrukkelijk als zodanig voor de Kerk is gereserveerd.
In bovenstaande beschouwing heb ik getracht, zo duidelijk als dit in kort bestek
mogelijk is, het wezen der politiek te benaderen en aan te tonen, dat het bestaan van
katholieke politieke partijen een volkomen logisch, een gewenst, ja een noodzakelijk
verschijnsel is. In landen, waar men zich zulk een partij kan veroorloven, zien we
haar dan ook op een of andere wijze aanwezig. Hoe staat het nu met de wenselijkheid
of noodzaak van eenheid onder de katholieken in politiek partijverband?
Ik meen in mijn beschouwing te hebben aangetoond, dat de katholieken - indien
zij als katholieken handelen - in talrijke en in de meest belangrijke gevallen niet
anders zullen kunnen dan één naar handeling te zijn. Voor de hand ligt dus ook, dat
zij in partijformatie één zullen zijn, noodzakelijk is dit echter op zich zelf nog niet.
Ook de wederzijdse liefde, die wij aan elkaar als geloofsgenoten in hogere mate dan
aan anderen verschuldigd zijn, drijft ons tot die eenheid, maar drijft er ons ook weer
niet noodzakelijk toe. Wanneer ik echter de Katholieke Werkgemeenschap in de
Partij van de Arbeid hoor verklaren: Wij voelen ons niet thuis in de K.V.P., en ik
mag aannemen, dat zij zich ook niet thuis voelen in de Katholieke Nationale Partij,
doch wel in de Partij van de Arbeid, dan valt het - geloof ik - niet te ontkennen, dat
hier een verschrikkelijk tragische uitspraak wordt gedaan. Gezegd wordt namelijk:
ik gevoel mij - voor zover het betreft de politiek - onder socialisten
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beter thuis dan onder katholieken. Wij mogen geen kiekeboe spelen en moeten ons
realiseren, dat hier onder het opzicht van katholieke politiek het mane tekel phares
wordt gedeponeerd ofwel voor de katholieken der werkgemeenschap in de P.v.d.A.,
ofwel voor de andere katholieken, ofwel voor beiden. Zulk een uiting moge ons
uitnodigen ons geweten te confronteren in de stilte van de retraite en verre van de
openbare politieke vergadering.
Een ding staat naar mijn mening vast: op grond van onze gelijke beginselen als in
deze beschouwing aangestipt en wellicht méér nog op grond van onze preferente
liefde tot geloofsgenoten moet de samenwerking met elkaar steeds groter zijn dan
die met anderen. Open blijft echter nog de vraag of die samenwerking noodzakelijk
tot partij-eenheid moet voeren. Ook daar wil ik nog graag mijn mening over zeggen.
Reeds heb ik er op gewezen, dat onder katholieken verschil van mening over de
in politicis te treffen maatregelen kan bestaan, ja dat het treffen van waarde-oordelen
over verschijnselen in de maatschappelijke evolutie daartoe gemakkelijk aanleiding
kan geven. Wanneer het gaat over minder belangrijke zaken, dan ligt het voor de
hand, dat het verschil van mening geen verantwoorde basis kan zijn voor de
ontwikkeling in het politieke leven van méér dan één katholieke partij. Hetzelfde
geldt wanneer de verschilsobjecten een korte looptijd hebben. Anders kan het worden
wanneer de verschillen over zeer lange tijd schijnen te zullen lopen en grotere zaken
betreffen. Ook dan lijkt het mij toe, dat voorop dient te gaan de poging om het
onderling eens te worden, welke poging óók na de verbreking der eenheid herhaald
zal behoren te worden en wel van tijd tot tijd. Immers we lopen niet per essentie
uiteen, neen per essentie zijn we één, we lopen per accidens uiteen en we moeten
dus naar de normale vorm zo spoedig mogelijk terug. We zagen het dan ook in ons
land gelukkig gebeuren, dat tweespalt op deze grond geboren, na kortere of langere
tijd weer werd bijgelegd.
Van langere duur kan tweespalt zijn, zodra men van methodiek gaat verschillen.
Thomas van Aquine zegde reeds, dat de wetten aangepast moeten worden, maar met
in achtneming der prudentia (Summa Theol. Ia-IIae, Q. 97). Doch wat is prudent?
Zo hebben we ten alle tijden in de katholieke politiek naast houders van de juiste
maat, ook ál te progressieven en ál te conservatieven gekend. Het vervelende daarbij
is, dat we de qualificatie: ‘juiste maat’ eerst historisch kunnen aanbrengen. Hier is
dus een aanvaardbare en blijvende grond voor een zekere variatie in partijvorming
aanwezig.
Ik zou mijn standpunt kunnen samenvatten in een algemeen stand-
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punt en een bijzonder standpunt. Als algemeen standpunt zou ik dan willen zeggen:
1. Hoewel het juister moet worden geacht de onderlinge meningsverschillen binnen
één partijverband te beslechten of te uiten, dient men de vrijheid van politieke
organisatie te eerbiedigen indien de concrete omstandigheden in een bepaald
land zich daartegen omwille van hogere belangen niet verzetten.
2. Bij een dergelijke vrijheid van politieke organisatie zal men de eendracht met
andere katholieken toch altijd in hogere mate moeten beoefenen, dan de
eendracht met andersdenkenden en dit op grond der christelijke liefde, die wij
jegens elkaar op hogere wijze moeten onderhouden dan jegens anderen en op
grond van de ons allen bindende fundamentele beginselen.

Mijn bijzonder standpunt is:
Eenheid is vereist en het verbreken der eenheid is fout, zodra zich in een bepaald
land concrete omstandigheden voordoen, die hogere belangen oproepen. Die hogere
belangen kunnen zowel van godsdienstige aard, van zedelijke aard als van politieke
aard zijn.
Ik meen, dat in de houding der Kerk ten overstaan van de beweging der Démocratie
Chrétienne, rond 1900 in België levendig, een ondersteuning van mijn standpunt
besloten ligt. Kardinaal Merry del Val bracht de boodschap van de Paus, die - kort
gezegd - hierop neerkwam: De Paus keurt op politiek gebied de desiderata der
Démocratie Chrétienne goed, doch eist dat haar privaat belang ondergeschikt zal
worden gemaakt aan het algemeen katholiek belang. Helaas hebben velen in België
deze beslissing der Kerk niet weten te waarderen of te eerbiedigen. Men heeft
tragische gevallen van geloofsafval, ook van priesters, moeten constateren. Een
gevolg mede daarvan was weer dat het socialisme zich de zo belangrijke positie in
Gent verwrief. Wij hebben echter ook mogen ervaren hoe grote mannen als Carton
de Wiart en Jules Renquin het offer van hun volgzaamheid wisten te verenigen met
de kracht Gods, die hen jaren en jaren de ziel der katholieke politiek van België deed
zijn.
Ons Episcopaat heeft onlangs in zijn Mandement geoordeeld, dat hogere belangen
de katholieke eenheid vragen. Het heeft daaraan verbonden de vraag om gezamenlijke
inspanning ter vaststelling van een duidelijk katholiek maatschappelijk program,
mede te ontwerpen onder de apostolische kracht der katholieke liefde. Dat het
Episcopaat daartoe het recht heeft is buiten kijf. Uit mijn beschouwing blijkt wel,
dat ik ook in beleids-opzicht het Mandement volkomen opportuun acht.
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De dichter Martinus Nyhoff
door J. van Heugten S.J.
VERGELIJKT men de poëzie van M. Nyhoff met die van zijn voorgangers dan wordt
al dadelijk een groot onderscheid merkbaar. De Tachtigers hadden zich geschoold
aan de lyriek van Shelley en Keats; hun zuiverste ideaal was schoonheidsemoties en
schoonheidsvisies aan de lezer over te brengen in bewogen rythmen, in beelden en
klanken. De onmiddellijk schone emotie was het A. B. C., was het doel en het wezen
der poëzie. Zij zwelgden in het aesthetisch genieten, in het ondergaan van onmiddellijk
schone gewaarwordingen en sensaties. Het was een hoogtij, hartstochtelijk gezocht
en beleefd, maar wijl het te eenzijdig was, te zeer gebonden aan de jeugdige drang
van bloed en gemoed, kon het slechts enkele jaren duren en moest het eindigen als
een kort vuurwerk. De anders geaarden, Verwey en van Eeden vooral, die nooit
volbloed-Tachtigers geweest waren, gingen daarna hun eigen weg en konden later
tot volle ontplooiing komen.
Het volgende geslacht, dat in Boutens, Henriëtte Roland Holst, Leopold en Karel
van de Woestijne zijn beste vertegenwoordigers vond, zocht minder de
ogenbliksemotie, de schoonheidsgenieting van het moment dan wel de blijvende
verbinding van schoonheid en leven. Het leven, en daarmee samenhangend, ‘la
condition humaine’ begon zijn vergeten rechten te heroveren. De erfenis van tachtig
werd door hen aanvaard, maar in een rijker en hechter bedding, op een breder en
menselijker fundament geplaatst dan tevoren. Met Adriaan Roland Holst en Martinus
Nyhoff, die beiden in het tweede decennium dezer eeuw volwassen werden, begint
er een nieuw geluid en een nieuwe visie hoor- en zichtbaar te worden. Het louter
overbrengen ener schoonheidsemotie of schoonheidsvisie heeft afgedaan. Deze jonge
dichters denken en voelen in symbolen en dichten vanuit een mysterieuze achtergrond.
Beiden zijn het mystici, in die zin, dat niet de blote werkelijkheid, de loutere dingen
van wereld en leven, het object hunner vervoering, de stof hunner poëzie uitmaken,
maar dat zij het mysterie, het verborgene achter deze dingen zoeken. De werkelijkheid
is slechts symbool van het ongeziene, van een diepere werkelijkheid. Bij Roland
Holst wordt de achtergrond zijner poëzie hoe langer hoe meer een verre en vage
oerwereld, een wereld van sage en droom, waarin de ziel zich verwant voelt met de
grote krachten der natuur, met zee en wind en sterren. Hoe langer hoe duisterder,
somberder en strakker wordt zijn poëzie. De taal is niet meer het middel tot redelijke
mededeling, zij wordt een soort
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magie, die een met sagen en mythen gevoed droomleven heeft te vertolken.
Nyhoff staat reëler in het leven dan Adriaan Roland Holst. Werkelijkheidsbeleving,
zin voor de realiteit is zelfs een opvallend kenmerk van zijn poëzie, maar altijd is
deze werkelijkheid, hoe doorleefd en nabij ook, symbool van iets anders, van een
hogere, andere werkelijkheid. Het is opvallend bij hoeveel gedichten van Nyhoff de
titel in geen of nauwelijks zichtbaar verband schijnt te staan met het gedicht. Ik zeg:
schijnt te staan, want in werkelijkheid is de titel steeds revelerend voor het vers en
geeft hij het zijn volle zin. Symbolist is Nyhoff van den aanvang af en hij wordt het
in steeds sterker mate. Nooit heeft hij lyriek geschreven in de trant der Tachtigers,
nooit heeft hij louter persoonlijke emoties uitgezegd of uitgezongen. Er is altijd een
min of meer verborgen zin in zijn vers; figuren en gebeurtenissen weerspiegelen zijn
innerlijk beleven, worden zinnebeelden van zijn persoonlijk ervaren.
Leeft en droomt Adriaan Roland Holst in een mythische, voor velen ontoegankelijke
en ondenkbare wereld, zodat men hem een zekere ‘ontmenselijking’ kon verwijten,
Nyhoff leeft en ademt in een nabijere wereld, die ook de onze is, doch hij beleeft die
op zíjn wijze. Toen hij twee en twintig was, in 1916, verscheen zijn eerste bundel
De Wandelaar, en reeds de openingsverzen openbaren zijn houding en instelling
tegenover wereld en leven:
Mijn eenzaam leven wandelt in de straten,
Langs een landschap of tusschen kamerwanden,
Er stroomt geen bloed meer door mijn doode handen,
Stil heeft mijn hart de daden sterven laten.
------------Toen zich mijn handen tot geen daad meer hieven,
Zagen mijn oogen kalm de dingen aan:
Een stoet van beelden zag ik langs mij gaan,
Stil mozaïekspel zonder perspectieven.

Het levensgevoel dat deze verzenbundel inspireerde en richtte was nieuw in die
vroege jaren der eeuw. Tot 1914 verliep het leven hier kalm en evenwichtig en Nyhoff
was opgegroeid in een hoog beschaafd en ruim levend milieu. Des te verwonderlijker
was het dat hier een dichter uit zulk een milieu naar voren trad, die, levenszat en
ueberdruessig, zijn levensangst uitzegde in sterke en opvallende verzen. ‘Het
romantisch verlangen, zegt Dirk Coster in zijn Inleiding tot Nieuwe Geluiden, brak
in Nyhoffs jeugd stormachtig naar buiten, in dronken vertwijfeling en
onbevredigdheid, tot elke wildheid geneigd, - een zelfvernietigingsdrang, die in
werkelijkheid niets anders was dan het al
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te heete branden van een zeer krachtig bloed’. Zijn levensangst dreef hem echter niet
in de droom of in de vlucht der werkelijkheid. Hij blijft wandelaar en toeschouwer,
al acht hij het ook zinloos in te grijpen met de daad:
Wetend dat daden ons ten doode dwingen,
Dat slechts hij leeft, die 't leven ondergaat.

Het is altijd hachelijk en, bij een jong dichter, die van nature bovendien nog zo
gesloten is als Nyhoff, in 't bijzonder, te achterhalen in hoeverre de dichterlijke
neerslag in zijn verzen het eigen innerlijk weerspiegelt. Hoeveel van al het
verschrikkelijke dat de verzen inhouden, is dichterlijke transpositie of verbeelding.
Veel gedichten uit de Wandelaar wekken een indruk van levensmoeheid en walging,
van worsteling met de drift des bloeds, van geblaseerde levensverachting en
vertrouwdheid met de dood. De Pierrotstemming, het motief dat nog vaak bij Nyhoff
terug zal keren, is reeds aanwezig. Het feest is voorbij, de lichten zijn gedoofd en
Pierrot staat eenzaam ‘in de vale straat’.
Ook vertaalt Nyhoff reeds gedichten van François Villon, de laat-middeleeuwse
zwerver, dief en dichter, in wie de middeleeuwse gevoeligheid op zo tragische wijze
tot uitdrukking kwam. Nyhoff voelt zich blijkbaar bijzonder tot hem aangetrokken;
nog vaak zal hij tot hem terugkeren. Daarnaast echter is in hem een wonderlijke
onderstroom werkzaam van liefdevolle piëteit voor zijn moeder, van herinnering aan
zijn jeugd en bewondering voor het kind. Er zijn trouwens ten einde toe allerlei
dualismen in Nyhoff, die hem een raadselachtig, moeilijk te verklaren aanschijn
geven, zijn werkelijkheidszin en zijn liefde voor symbolen, zijn levenszatheid en een
zekere kinderlijkheid, zijn geïntrigeerd-zijn in Christelijke levenswaarden en zijn
gekeerdheid naar de aarde, zijn trek naar het ideële en zijn zin voor het onmiddellijk
grijp- en plukbare, zijn voorkeur voor het zinvolle, gedrongen vers en zijn
ingesteld-zijn op het lied, zelfs op het volks- en kinderlied.
Zijn overbewust en helder intellect blijkt wellicht nog meer uit zijn proza dan uit
zijn poëzie. Van alle dichters, die ongeveer gelijktijdig met hem volwassen werden,
is, zoals vooral zijn later werk verraadt, hij de rijkste en alzijdigste van aanleg. Hij
toont geen vastgelegd, omlijnd profiel zoals zijn mede-dichters, P.N. van Eyck een
poëtisch, philosofisch, Jac. Bloem een tragisch, A. Roland Holst een mythisch,
Weremeus Buning een min of meer volksprofiel; zijn instrument is veelsnarig en
zijn dichtvermogen veelvormig. Zijn scherpe bewustheid en zelfbezinning kunnen
ook blijken uit de bezorgdheid, waarmee hij levenslang aan eigen verzen vijlde en
corrigeerde, dikwijls zó dat de correctie, volgens zijn vrienden geen verbetering was.
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Ook zijn wijze van dichten en versifiëren ligt in de lijn van een overwaaks bewustzijn.
‘Ik schrijf zeer langzaam’, zo getuigt hij zelf. ‘Ik loop met gedichten, of liever met
beginsels van gedichten, jaren, soms zes jaar, rond, terwijl het gedicht langzaamaan,
soms een woord, soms een regel, aanslibt. Ik ben een soort koraalrif, waar
schoksgewijs iets aangroeit’. Meer dan wie ook heeft hij geëxperimenteerd met het
vers en zijn vorm en nieuwe mogelijkheden gezocht. Hij heeft hierover dingen gezegd
die revelerend zijn en die nog graag geciteerd worden. Zo zegt hij naar aanleiding
van ‘Awater’ en ‘Het Uur U’, twee van zijn merkwaardigste gedichten: ‘Ik geloof,
dat in ons tijdperk, waarin de eeuw van het individualisme overgaat in die van de
collectiviteit, geen groter moeilijkheid voor de schrijver bestaat dan de vorm zelf
van zijn taal.... De traditionele vorm is evenzeer verraderlijk geworden als de spontane
ontlading. Om uit deze impasse te geraken, kan men tweeerlei doen. Of teruggrijpen
naar een zo oude traditie dat zij onbewust is geworden; of de huidige omgangstaal
sprekend en vibrerend maken. In mijn gedicht Awater.... probeerde ik het eerste; in
mijn gedicht Het Uur U het laatste’.
***
In 1924 verscheen Nyhoffs later hoog bewonderde bundel Vormen, waarin hij
merkwaardigerwijze, wat de uiterlijke vorm betreft, streng klassiek geharnast voor
den dag trad. In Vormen staan enige zijner beroemdste verzen, zo ‘Satyr en
Christofoor’ en ‘De Kinderkruistocht’. Het zijn gedichten die onmiddellijk aanspreken,
ook al is de diepere zin, vooral van Satyr en Christofoor, niet aanstonds voor ieder
duidelijk. Nyhoff is een zeer gecompliceerd dichter, die niet voor ieder toegankelijk
is, althans in de volle rijkdom van zijn wezen. Zijn schijnbare eenvoud, zelfs in de
liedachtige gedichten, bergt een vaak moeilijk te achterhalen en te doorgronden zin.
Maar hij heeft dit eigenaardige, dat zijn beeldend vermogen, zijn plastische kracht
onmiddellijk treft, ook al staat men aanvankelijk nog voor veel mysterieus en moeilijk
verstaanbaars. Het sprekendst komen deze twee eigenschappen, zijn direct beeldend
vermogen en zijn mysterieuze symboliek, tot uiting in een lang gedicht van 1937,
‘Het Uur U’. Hier is het hem inderdaad gelukt ‘de huidige omgangstaal sprekend en
vibrerend te maken’. Het allergewoonste gebeuren, het verschijnen van een man op
straat op een warme namiddag, het spelen van kinderen op de stoep, de reactie der
straatbewoners achter de ramen, al deze dagelijkse gebeurlijkheden worden zo
wonderlijk treffend in beeld gebracht en verwoord, dat ook de lezer die niet verder
tracht door te dringen en te verstaan, ten einde toe geboeid blijft. Of er veel lezers
zijn, die het mysterie achter deze verzen,
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de symbolische zin, ten volle zullen ondergaan en genieten, betwijfel ik. Symboliek
kan prachtig zijn, maar kan ook licht irriterend worden, wanneer men al te veel moet
zoeken en raden. En Het Uur U is uitermate raadselachtig. Nog meer dan Awater,
eveneens een gedicht met mysterieuze zin. Awater beschrijft de ontmoeting van de
dichter met een man, een kantoorbediende, een ‘reisgenoot’, die echter de reis met
de dichter niet aanvaardt. Dit is het allersimpelste gebeuren, dat Nyhoff weer in
zeldzaam beeldende verzen in woord brengt, een gebeuren dat vol is van symbolische
achtergronden. Nu is het merkwaardig, wat Huizinga, een vriend van Nyhoff, hem
schrijft naar aanleiding van dit vers. ‘(Awater) is ongewoon pakkend, meesleepend,
raak van visie en bondige uitdrukking met een enkel woord.... Is het nog iets meer
dan een buitengewoon levendige droom, zooals men ze werkelijk droomt?’ Huizinga
zit blijkbaar met de symboliek, de zin van het gedicht verlegen, zoals hij ook verlegen
zit met het gedicht De Schrijver, aanvangend: ‘Telkens komen tusschen de wolken
door’. ‘Wat doet de lezer met De Schrijver?’, vraagt hij. Wel heeft hij even te voren
gezegd: ‘Er moet in alle poëzie een deel zijn, wat alleen een dichter begrijpen kan,
of misschien ook hij niet. Vrage: laat de moderne dichter dit deel niet veelal te groot?’
Nyhoff is met de jaren hoe langer hoe simpeler en directer van uitdrukking
geworden, hij heeft vaak iets huiselijks en neemt woorden en wendingen op, die de
eenvoudigste in allergewoonste omstandigheden gebruikt. Het Uur U eindigt ‘en
negligé’, zoals nog nooit een Nederlands gedicht geëindigd was:
Hoe mooi anders, ach, hoe mooi
Zijn bloesems en bladertooi. Hoe mooi? De hemel weet hoe.
Maar dat is tot daaraantoe.

Het Uur U en Awater vertegenwoordigen een later stadium in Nyhoffs leven, als hij
is gaan zien en voelen voor het sociale, het maatschappelijke in de structuur van de
mens. Als hij Vormen uitgeeft, is hij nog niet zo ver. Zijn levensstemming verschilt
nog niet zo veel van die, toen hij De Wandelaar publiceerde. In ‘Levensloop’ ziet
hij zich zelf nog aldus:
Steeds dupe van toegeeflijke intrigen,
Bewust behaagziek en melancholiek,
Weet ik, zonder scrupule, als voor publiek,
In iedren oogopslag een ernst te liegen.
--------------Moest ik tot zoo'n verlatenheid geraken:
Oud worden, aan eenzame tafels zitten,
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Werken, om 't werk niet, maar om tegen 't zwijgen
En twijflen argumenten te verkrijgen,
Het hart tot de onvruchtbare plek omspitten,
Pooltochten droomen en gedichten maken?

Toen dit gedicht verscheen, was hij dertig jaar. Er spreekt een zonderling gevoel van
doelloosheid en overbodigheid, van Lebensueberdruss en algehele zinloosheid uit
dit vers van een dertigjarige. Vooral de gedichten die hij samenbracht onder de
algemene titel ‘Steenen tegen den Spiegel’ en ‘Tuinfeesten’ zetten de vroegere
levenshouding van landerigheid en afkeer voort. Wat de vormgeving, de poëtische
uitdrukking in beeld en woord betreft, is er grote vooruitgang. Nyhoff bereikt hier
een vormvolmaaktheid, die moeilijk te overtreffen of zelfs maar te evenaren is. Er
staan vele gedichten in deze bundel die men nooit zou willen vergeten, maar steeds
in hoofd of hand zou willen hebben, gedichten van een zo eigen en innige rythmiek
en structuur, een zo warme doorvloeidheid van gevoel, een zo aparte Nyhoffse
einmaligkeit, dat, ook al had hij niets geschreven dan dit, Nyhoff tot de weinige
groten onzer litteratuur zou gerekend moeten worden.
Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag
Lang-uit met moeder in de warme hei,
De wolken schoven boven ons voorbij
En Moeder vroeg wat 'k in de wolken zag.
--------------Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
En wijst me wat hij in de wolken ziet,
Nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet
De verre wolken waarom Moeder schreide. -

‘Vormen’ opent met dat prachtige vers, dat naast het schoonste van Goethe gelegd
kan worden, ‘Satyr en Christofoor’. De Satyr zou het handje van het Christus-kind
in zijn hand willen nemen en biedt het een handvol bessen aan. En:
't Kind heeft zijn hand genomen,
En 't' houdt wat het eenmaal houdt,
De Satyr kan niet ontkomen,
Hij danst nooit weer in het woud Zoo sterk werd zijn hand gegrepen,
Dat het sap der stukgeknepen
Vruchten in roode streepen
Neerdrupt van pols naar poot -

Hier heeft Nyhoff zich ongetwijfeld gekleed in de pels van de Satyr, ‘hij, die langs
alle wegen zijn lusten had verkregen’, en men zou hem
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toewensen wat de Satyr gewerd: ‘'t Kind heeft zijn hand genomen, En 't houdt wat
het eenmaal houdt’. De dichter, wiens moeder heilssoldate was, heeft levenslang de
aantrekking van Christus ondergaan. De eenvoud en zuiverheid van het Evangelie
heeft hem altijd bekoord en zijn kinder- en moederherinneringen hulden hem in een
Christelijke sfeer. Nyhoff schijnt mij echter een te gevoelige en gesloten, ik zou haast
zeggen, een te voorname natuur om veel over zijn innerlijke bewogenheden en
overtuigdheden uit te laten. Hij heeft in zijn later leven enige Christelijke
mysteriespelen geschreven, die de hoofdgeheimen van het Christendom behandelen
en wel op een wijze, dat hart en gemoed er een sterk aandeel in gehad moeten hebben.
Op deze dramatische stukken, die inderdaad op de oude mysteriespelen lijken, is,
geloof ik, nog niet zoveel aandacht gevallen, ofschoon ze in de kringen, waarvoor
ze geschreven werden, met veel succes opgevoerd zijn. Er moet wel een heel tere
snaar in de dichter getrild hebben bij het schrijven dezer spelen, die het beeld zijner
hoog vereerde moeder onmiddellijk opriepen. Het was immers, zo zegt hij zelf, ‘de
voortzetting van een levenswerk’ van haar.
***
Met dertig jaar, als hij Vormen heeft uitgegeven, is Nyhoffs jeugd voorbij en heeft
er, naar zijn werk te oordelen, zoal geen volstrekte wending of verandering, dan toch
een wijziging in hem plaats, inzoverre vele der vroegere motieven en bewogenheden
niet meer terugkeren en zijn wijze van dichten hoe langer hoe objectiever wordt.
Wereld en omgeving worden hem vertrouwder, minder vreemd, de hemel wijkt terug
voor de aarde. Zijn poëzie wordt hoe langer hoe minder een uitzeggen van persoonlijke
gevoeligheden, hoe langer hoe meer een spel van zinnebeelden, een mysterievol
verbeelden der objectieve werkelijkheid. Zij wordt aldoor zinrijker, minder helder
en doorschijnend, hoewel de vormgeving steeds meer tot eenvoud en natuurlijkheid
neigt. Of zij verwijlt bij een graf of in de keuken, altijd blijft zij bij Nyhoff vorstin
poëzie. Kenmerkend voor zijn innerlijke gezindheid in deze tijd is wel het vreemde
gedicht ‘Het Veer’, waarin Sebastiaan, de Heilige, de pijlen uit zijn lichaam trekkend,
als geest herleeft, zich naar een rivier begeeft, waar hij in een verlicht veerhuisje een
man en een vrouw gewaar wordt, de man aan tafel zittend en de vrouw in verwachting
te bed liggend. De kernzin van dit rijmloze, wonderlijk vormzuivere gedicht is wel,
‘dat wie sterft eerst ziet
hoe dieper 't bloed is dan de hemel hoog’.
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Alles in dit sterk beeldende gedicht is zinnebeeldig. Het Veer is wel het symbool
van de overgang uit dit aardse leven naar de dood. Het gedicht schijnt een vaarwel
aan de hemel en aan wat des hemels is, en een bekentenis tot de aarde en tot de macht
des bloeds. Dit vers staat in ‘Nieuwe Gedichten’ van 1934, een minder treffende titel
dan die der vorige bundels, of men zou onder ‘nieuw’ te verstaan hebben Nyhoffs
anders gerichte oriëntering. Hoe die oriëntering was, kunnen wij lezen uit een lezing,
die hij in 1935 voor zich neerschreef, waarin hij zich en ons rekenschap geeft van
zijn opvattingen over mensheid en poëzie.
De mensheid beleeft een veelvoudige crisis en daarvan is de geestelijke crisis
definitief. Het is ondenkbaar, meent hij, dat geloof, schoonheid en natuur nog ooit
als toevluchtsoorden voor de massa dienst zullen doen. In zulke tijden mag de poëzie
niet zwichten, geen mooi weer spelen. Geen kunst meer als troost, niet met het
poëtische een half ontwaakte mensheid bedotten. Ook geen poëzie meer voor de
eeuwigheid, maar voor de toekomst, een vergankelijke toekomst. De mens is collectief
geworden. Er wordt geleefd, niet in onwezenlijke buitenbuurthuisjes, maar in kantoren,
fabrieken, ziekenhuizen, café's, stations, overal waar massa's bijeenzijn.
Dienovereenkomstig is de poëzie objectiever geworden. Geen directe lyrische
gevoelsuitstorting meer, maar korte stukjes geobjectiveerd leven, geconstrueerd,
gecomponeerd, meer in de stijl, waarin vroeger epische gedichten geschreven werden.
De dichter wordt zich zelf gewaar, eerst als mens en dan als dichter.
In deze gesteldheid en vanuit deze gezichtspunten schrijft hij de langere gedichten,
Awater, dat de Nieuwe Gedichten van 1934 besluit, en Het Uur U van 1937. Beide
gedichten beantwoorden volkomen aan het zo juist gezegde. Zij zijn meer episch
dan lyrisch, bieden een stuk geobjectiveerd leven, verfraaien niets en zijn zonder
enige opsmuk. Wat de vorm betreft, is Nyhoff gaan lenen bij de middeleeuwen, in
Awater volgt hij het Rolandslied en in Het Uur U de gewone spreektrant. Zin en
achtergrond zijn in beide gedichten, zoals ik reeds zeide, raadselachtig. Beroemd is
het locomotief-fragment uit Awater geworden, dat Nyhoff ten voete uit is:
De stoker werpt steenkolen op het vuur.
De machinist staat leunend uit te turen,
Buiten de kap, boven de railsfiguren,
Beginnen de signalen hun prélude.
De klok verspringt van minuut naar minuut.
Weer roept zij, de locomotief: voortdurend
roept zij, roepend dat het te lang reeds duurt.
Haar zuil van zuchten wordt een wolkenkluwen.
Maar denk niet, dat zij zich bekreunt om U,
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--------------Van schakels is haar klinkende ceintuur.
Zij zingt, zij tilt een knie, door stoom omstuwd.
Zij vertrekt op het voorgeschreven uur.

Bij poëzie voelt zich een taalgevoelig mens terstond in het heelal, zegt Nyhoff in de
boven vermelde lezing. ‘Elk goed gedicht bevat deze confrontatie van puur heelal
en inwendigheid of liever, een gedicht is slechts goed in zover het aan deze zijn
bestemming voldoet’. In deze wonderlijke bezieling van de locomotief voelen wij
deze uitspraak min of meer werkelijkheid geworden.
Het mag merkwaardig heten dat Nyhoff na deze beide experimenten, die zo geslaagde
experimenten waren, in deze trant niet is doorgegaan. Na 1937 is er geen gedicht als
Awater of Het Uur U meer van hem verschenen. Beide gedichten waren, vooral door
zijn mede-poëten en volgelingen, met bewondering ontvangen en vonden onder de
jongeren veel navolging, zo zeer zelfs dat de zogenaamde ‘anecdotische’ poëzie, die
op het einde der jaren dertig zo druk beoefend werd, voorgaf op hem terug te gaan.
Nyhoff schreef echter geen anecdotische poëzie, hoezeer het bij oppervlakkige
kennisname ook die schijn kon hebben. De anecdote, het eenvoudig gebeuren, is er
bij hem nooit om de anecdote, maar om iets anders, iets verders, iets dat poëzie tot
poëzie maakt. Wij staan hier weer voor de geheimzinnige, sfinxachtige mens Nyhoff.
Bij al zijn eenvoudige goedheid en hoffelijkheid blijft ons toch veel van wat er
innerlijk in hem omging, verborgen. Hij dicht vanuit een gerijpt inzicht met volle
inzet van zijn wezen, van zijn grote eruditie en ongewone vormkracht twee lange
stukken, die werkelijk iets nieuws betekenen zowel voor hem zelf als voor zijn vele
bewonderaars, maar hij laat het hierbij en keert, wat vorm en structuur betreft, weer
min of meer terug tot zijn vroegere dichtwijze. Hij schrijft echter bijna geen korte,
persoonlijke gedichten meer zoals vroeger, doch wendt zich met hart en ziel tot het
leken- en mysteriespel.
Mensen die hem van nabij kenden, beweren dat hij innerlijk onvoldaan was over
zijn vroegere werk, dat hij zich vereenzaamd voelde en dat hij in een impasse geraakt
was. Zou het tóch waar zijn wat hij in het reeds geciteerde ‘Levensloop’ schreef, dat
het ‘aan eenzame tafels zitten’, het ‘werken, om 't werk niet, maar om tegen 't zwijgen
en twijf'len argumenten te verkrijgen’ hem onoverwinnelijk tegenstond? In een
gedicht van omstreeks 1927, dat slechts in handschrift schijnt te bestaan en dat De
Kreupele heet, een zeer Nyhoffiaans gedicht, zegt hij:
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Dat waren slechts laatste visioenen
Van een verminkt bestaan,
Een droomspel, een rand van festoenen,
Een lijst om een landschap gedaan.

Heeft hij zijn leven en zijn poëzie beschouwd en gevoeld als de Kreupele hier zijn
laatste visioenen? In 1936 schrijft hij, onder de indruk van Huizinga's ‘In de
Schaduwen van morgen’, acht sonnetten, die hij aan Huizinga opdraagt. ‘De toekomst,
zo zegt hij in die opdracht, heeft geen andere overtuiging dan deze: dat zelfs de
verfijndste filosofie op het ogenblik een lafheid is. Alleen de daad kan redden. Maar
welke daad? Niemand ziet helder. Wij leven in het donker van ‘voor dag en dauw’.
Nyhoff schetst hier acht menselijke figuren, ‘omtrekken’ noemt hij het, zoals zij zich
in de morgenschemering gedragen. Hij heeft met het schrijven veel moeite gehad en
zelfs Jesaja ervoor moeten lezen. Nyhoff was geen vlot en gemakkelijk dichter.
In de jaren die volgen moet Nyhoff het niet gemakkelijk gehad hebben. Hij was, het
blijkt uit vele plaatsen van zijn werk, een vurig vaderlander en vereerder van het
vorstenhuis. In tijden als deze, wanneer slechts ‘de daad’ kan redden en de brute
machtswil bezweren, die West-Europa dreigde te onderdrukken, heeft hij mogelijk
de behoefte gevoeld op zíjn wijze een daad te stellen, zich dienstbaar te maken, een
functie in de gemeenschap uit te oefenen. Sinds 1941 althans zet hij zich met grote
toewijding aan het schrijven van mysterie- en lekenspelen. Een Kerst-, een Paas- en
een Pinksterspel gaf hij in 1950 uit onder de naam Het Heilige Hout. Zij waren
geschreven voor onmiddellijke opvoering door Christelijke jeugdverenigingen. Vele
bewonderaars van Nyhoff, vooral die van het Christendom vervreemd waren, haalden
hun schouders op voor wat zij ontrouw aan zijn talent en roeping achtten. De dichter
zelf echter was daarmee teruggekeerd in een sfeer, in een gevoels- en ideëenwereld,
die hem dierbaar en vertrouwd was, de levenssfeer zijner moeder en zijner jeugd.
Het is niet gemakkelijk een oordeel te vellen over gelezen spelen, die hun volle kracht
en betekenis eerst openbaren bij de opvoering. Nyhoff heeft veel studie gemaakt van
zijn stof en zijn rijke inventie aangewend om kleur en wisseling te brengen in de
eenvoudige evangelische gegevens. Voor wat de vorm aangaat greep hij terug op
Euripides. Hij zette zich niet vers en onvoorbereid aan het schrijven van toneelmatig
werk. Er waren tevoren reeds meerdere dialogische of dramatische stukken van hem
verschenen, zoals Pierrot aan de Lantaarn, De vliegende Hollander en Heer Halewijn.
Om enig denkbeeld te geven van zijn wijze van voorstellen, van zijn
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heldere taal en zijn verbeelding citeren wij de droom van Herodes uit het Kerstspel:
.............................. Ik kan niet denken meer
Sinds mij die droom vervolgt. - Misschien dat 'k hem bezweer,
als ik, nu ik alleen ben, mijn droom hardop zeg. Ik droomde, ik ging te voet langs een eenzame weg.
De weg ging kronkelend sneeuwbergen tegemoet
en bracht me een doodstil dorpje door. Het rook er zoet
naar hooi, naar stallen, dierbre geuren uit mijn jeugd.
Zo, voor 't eerst onverwelkomd, niettemin verheugd,
ga 'k in gedachten voort, als eensklaps achter mij
een kind schreeuwt. Ik, opschrikkend uit mijn mijmery,
kijk om: er zit een knaapje op straat: en 'k zie, als 'k buk,
ik trad hem op zijn handje, en heel het handje is stuk,
verbrijzeld had ik het. - Ik zet bij 't kind mij neer,
omhels hem, kus hem, en - o wonder - 't lacht reeds weer,
ja, kust, troost me op zijn beurt. Want ik had al die tijd,
sinds ik hem had bemerkt, hete tranen geschreid.
Dan vraag ik hoe hij heet: ik zeg mijn eigen naam,
Hij zegt de zijne, en wij spelen een tijdlang saam.
Tot, midden onder 't spel, hij mij mijn kroon ontrukt
en met bebloede hand op 't eigen voorhoofd drukt.
Maar 't is geen kroon meer, neen, 't zijn doornen, bloedig rood,
die hem bekransen, en reeds is mijn speelgenoot
een Man geworden, die zijn armen wereldwijd
met een gebaar van deernis en triomf uitbreidt.
En ziende dat zijn voet reeds de aarde niet meer raakt,
barst ik in schreien uit, en ben snikkend ontwaakt.

Nyhoff schreef in zijn latere jaren ook enige gedichten en dramatische scène's in
verband met gebeurtenissen, het vaderland en het Koninklijk Huis betreffende. Het
is bekend, hoe de figuur van de soldaat, de onmiddellijke dienaar van Koning en
vaderland, hem steeds geïntrigeerd heeft en in hoeveel gedichten de soldaat de
weerspiegeling geweest is van zijn eigen wezen. De Nederlandse snaar, als ik het zo
noemen mag, is steeds zeer gevoelig in hem geweest. Op 26 Januari 1953 is Martinus
Nyhoff gestorven en nu, ruim een jaar na zijn dood, verschijnt zijn Verzameld Werk1)
in drie delen, waarvan het eerste, zijn (niet vertaalde) poëzie, onlangs van de pers
kwam.

1) Martinus Nyhoff, Verzameld Werk. I Gebundelde, Verspreide en Nagelaten Gedichten. Daamen N.V., Den Haag; G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1954, 575 pp.
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Zijn onze energiebronnen onuitputtelijk?
door Dr P. de Ceuster
TOEN de mens, schaars over de wereld verspreid, zich alleen te bekommeren had
om het dagelijks brood, was er overal hout genoeg te vinden voor het vuur, de enige
energievorm die hij kende. Veel later pas kwamen er machines bij die in steeds
grotere mate brandstof verslonden, doch de vraag was niet actueel zolang het
mensengeslacht nog niet heel de wereld veroverd en onderzocht had. Men leefde er
maar op los: hoe meer energie de machines vroegen, hoe meer steenkool en
petroleumbronnen er gevonden werden. De negentiende-eeuwse mens, overmoedig
geworden door het beginnende en steeds stijgende meesterschap, dacht als een nieuwe
rijke ‘dat het niet meer op kon’. Oude meesterwerken moesten plaats maken voor
de nieuwe technische orde. Als symbolisch detail zouden we kunnen vermelden dat
in Egypte locomotieven gestookt werden met mummies als energiebron.
Nu echter komt de bezinning.
Honderd jaar geleden was iedere mens, op enkele bavoorrechten na, zijn eigen
slaaf, ten hoogste geholpen door een paard, een ezel, een kameel. Nu verbruikt iedere
bewoner der Verenigde Staten het energie-equivalent van tweehonderd slaven. En
de hele wereld trappelt van ongeduld om datzelfde niveau te bereiken, terwijl, door
de aangroei der bevolking, steeds méér mensen in aanmerking komen voor een
dergelijke standing en comfort.
Nog worden stijgende hoeveelheden steenkolen aan de grond onttrokken, nog
krijgen de stuwdammen steeds groter afmetingen, nog spuiten de petroleumbronnen
met onverminderde kracht. Doch na honderd jaar roofbouw wil men de inventaris
opmaken1).
***

1) Men vergete niet dat alle schattingen uiteraard zeer onnauwkeurig zijn. Schattingen blijven
extrapolaties uit bekende voorraden. De stijging der behoeften, die eveneens de levensduur
dezer voorraden bepaalt, blijft de tweede onbekende. Het is dan ook algemeen aanvaard
schattingen slechts te laten gelden voor het tijdstip waarop ze gemaakt worden, zodat
herschattingen regelmatig moeten geschieden. Voorspelde de wetenschappelijke journalist,
Anton Zischka, twintig jaar geleden niet dat er nog juist genoeg zink was voor 18, lood voor
9 en chroom voor 8½ jaar? Toch zou het onjuist zijn te denken dat met iedere herschatting
de voorraden groter worden. Wel was b.v. het verbruik van petroleum in de V.S. in het jaar
1950 even groot als de hele geschatte reserve in 1900, maar de voorraad van bruikbare
steenkolen daalde. We zullen dan ook zo weinig mogelijk cijfers aangeven. Wie er belang
in stelt, verwijzen we naar Energy Sources, de publicatie van Scarlett Ayres (New York,
1952) die alle numerieke gegevens zo betrouwbaar mogelijk verzamelt.
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Hout is de oudste energiebron. Toen de mens het vuur uitvond, waren het zeker
harsrijke houtspaanders die in brand schoten. Sindsdien en gedurende tienduizenden
jaren bleef hout het enige middel om warmte te verwekken, om eetwaren te bereiden,
metalen te smelten en ook om stenen te bakken of kalk te branden. Toen de mens
echter het vuur uitvond werd er een zekere pyropathie in hem wakker, die niet alleen
in oorlogstijd tot uiting kwam in het neerbranden van steden of in het toepassen der
techniek van de verschroeide aarde. Neen, hele bossen werden weggebrand, niet
alleen om vruchtbare aarde vrij te maken zoals destijds in Vlaanderen of Frankrijk
geschiedde, doch ook om houtskool te verkrijgen voor de metallurgie en zelfs louter
omwille van potasrijke houtas. De Maya's, de cultuurrijkste prae-columbiaanse
bewoners van Amerika, zijn daaraan ten onder gegaan. Ook de laatste generaties
Amerikanen hebben ware catastrophen verwekt door onoordeelkundige ontbossing.
Heden ten dage wordt hout nog hoofdzakelijk gebezigd voor de papiernijverheid
en als mijnhout. Het verbruik is echter te groot: er wordt meer hout verbruikt dan er
bijgroeit. Het komt er dus opaan te bezuinigen.
Als technische energiebron echter komt hout nauwelijks nog in aanmerking. Als
dusdanig heeft het slechts een, zij het dan ook zeer groot, geschiedkundig belang.
***
Alhoewel steenkool in onze streken reeds ontgonnen werd vanaf de elfde eeuw en
in China zelfs sedert dertig eeuwen, toch dateert het intensief gebruik pas uit de
vorige eeuw, toen het als huisbrandstof het hout gedeeltelijk begon te vervangen.
Onze gemechaniseerde wereld blijft ingesteld op steenkool en petroleum. Dit blijkt
wel het duidelijkst uit de volgende cijfers. Van al de energie, tot 1950 onder vorm
van delfstoffen uit de grond gehaald, werd slechts 14% vóór 1900 verbruikt en
alhoewel er steeds méér steenkolen door petroleum vervangen worden, toch krijgen
de eerste nog het leeuwenaandeel.
De koolreserves zijn wel zeer groot, doch de helft wordt gevormd door bruinkool,
een minderwaardige jongere soort, die niet eens bij de echte steenkool gerekend
wordt. Anderzijds heeft men bij de ontginning steeds zoveel mogelijk de rijkste lagen
en de beste soorten opgehaald.
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De overblijvende reserves worden daardoor voortdurend van slechtere kwaliteit of
komen voor in lagen, die zeer diep liggen of minder dik zijn zodat de ontginning
steeds minder economisch te verantwoorden is. Dit is ook het geval in ons land, de
wieg der steenkoolontginning.
Verbetering der installaties kan hieraan zeker verhelpen, maar eens komt het
ogenblik dat geen delving meer rendeert, tenzij kool zeer schaars en waardevol wordt.
Op dat ogenblik zou ze dan weer veel te duur zijn om nog als energiebron te worden
aangewend.
Dit wordt in vele landen ingezien, o.a. in Rusland en ook in België met zijn
uitgeputte lagen. In deze landen interesseert men zich sterk voor de zogenaamde
onderaardse vergassing. Twee verticale mijnschachten worden onderaards in de
steenkoollaag met elkaar verbonden. Deze verbinding blijft vooralsnog het moeilijke
punt. Zo kan de steenkoollaag in brand gestoken worden. Wordt nu langs de ene kant
lucht, of beter nog zuurstof toegevoerd, dan komen er langs de andere kant brandbare
gassen te voorschijn. Deze kunnen dan verstookt worden of zelfs in synthetische
petroleum worden omgezet. Bij dit onderaards vergassen - dat nog steeds in het
proefstadium verkeert - gaat er ongetwijfeld veel energie verloren. Doch, waar het
ontoegankelijke mijnen betreft, is deze ontginning van energetisch standpunt
volkomen verantwoord.
Naast steenkool is er ook nog turf voorhanden dat min of meer kan beschouwd
worden als steenkool in wording. Terwijl bij de ontginning van steenkool reserves
aangesproken worden, waarvan de vorming honderdduizenden jaren duurde, worden
alle turf-reserves in een tijdspanne van ongeveer honderd twintig jaar hernieuwd.
Bij een ontginning van slechts 0,8% per jaar zou deze dus altijd kunnen blijven
voortduren. Maar op die manier kan turf slechts op onbeduidende wijze in onze
energie voorzien, aangezien we hier te doen hebben met een minderwaardige
brandstof.
***
De industriële petroleum-ontginning is eerst honderd jaar oud doch er wordt
koortsachtig geboord. Het is alsof de mensheid slechts tot rust kan komen wanneer
alle ontginbare petroleum aan de oppervlakte verstookt is.
De reden daarvan ligt voor de hand. Terwijl steenkool moeizaam moet losgemaakt
en bovengebracht worden, spuit petroleum dikwijls zo wild aan de oppervlakte dat
remming noodzakelijk is. Daarbij is petroleum veel waardevoller dan steenkool.
Petroleum is dan ook a.h.w. een symbool geworden van welstand. Vele landen zoals
Arabië en Venezuela hebben er waarschijnlijk hun voortbestaan aan te danken.
Volgens
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de beroemde uitspraak van Lord Curzon werden de gealliëerden in 1918 ter
overwinning gedragen op golven van petroleum. Later zal misschien eens aan het
licht komen dat de strijd om het bezit van petroleum meer bloed heeft doen vloeien
dan destijds de strijd om het goud. Een koude petroleumoorlog bestaat al lang en
vroeger hadden de grote maatschappijen en Rusland hun experten in petroleumbranden
en hun saboteurs, hun agitatoren en hun specialisten in burgeroorlogen. Een dergelijke
petroleumoorlog speelt zich ook nu af in Iran.
Het verbruik van petroleum neemt steeds toe en vervangt de steenkool omdat zij
veel soepeler is bij de aanwending. De omschakeling op schepen is reeds lang een
feit en op treinen gaat ze, bijzonder in het buitenland, steeds verder.
De petroleumvoorraad is echter evenmin onuitputtelijk. Weliswaar ontdekt men
nog steeds nieuwe bronnen maar men boort reeds diep in zee. Bij iedere bron, die
aanvankelijk met geweld opspuit, ziet men de druk voortdurend verminderen totdat
geen aardolie meer vanzelf opstijgt. Dan moet er gepompt worden. Eens komt het
ogenblik dat ook geen pompen meer helpt, al blijft er nog zeer veel olie, misschien
méér dan de helft, in de put achter. Wel kent men allerlei handige middelen om nog
wat op te halen doch eens komt onherroepelijk het einde.
Ook hier is het gevaarlijk zich aan schattingen te wagen, vermits het gebruik
voortdurend stijgt en steeds minder nieuwe bronnen ontdekt worden. Om het
voorzichtig uit te drukken zouden we kunnen zeggen dat het onwaarschijnlijk is het
huidige verbruiktempo langer dan enige tientallen jaren vol te houden.
Dit betekent geenszins dat we, laat ons zeggen in de eeuwwende, zonder benzine
zouden zitten. Er bestaan ook vervangingsmiddelen. Hieronder kunnen we het aardgas
of petroleumgas rekenen, waarvan de reserves even groot zijn als die van aardolie.
Verder beschikken we nog over olielei en asfalt waaruit, door destructieve distillatie
of chemische behandeling, petroleumproducten kunnen gewonnen worden. De
reserves dezer grondstoffen zijn veel aanzienlijker; ze zijn dan ook geroepen om,
misschien binnen korte tijd, geleidelijk petroleum als grondstof te vervangen.
Wie in oorlogstijd genoodzaakt was een auto met steenkool of cokes aan te drijven,
heeft kunnen ervaren hoeveel soepeler petroleumproducten werken. Daar anderzijds
de koolreserves toch nog wel een paar honderd jaar zullen meegaan, ligt het voor de
hand de omzetting van steenkool in petroleum te beproeven. Hoe belangrijk deze
omzetting is moge blijken uit het feit dat in Duitsland en Amerika reeds milliarden
werden uitgegeven voor researchwerk op dit gebied. Zonder deze om-
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zetting had Duisland, de woorden van Lord Curzon indachtig, geen tweede
wereldoorlog kunnen voeren. De uitvinder van het procédé, Dr Bergius, ontving de
Nobelprijs, die nooit tevoren voor een zuiver technische aangelegenheden was
toegekend.
Toch heeft een ander procédé, dat van Dr Fischer, de meeste kans op succes. Hierin
wordt de steenkool eerst vergast en dan met behulp van katalysatoren in
petroleumproducten omgezet. Doch ook deze methode is duur en, van zuiver
energetisch standpunt uit, niet te verantwoorden daar meer dan de helft der energie
verloren gaat bij de scheikundige omzettingen. Toch zal misschien later de
onderaardse vergassing der steenkool moeten gekoppeld worden aan deze methode
zodat het uiteindelijk resultaat van deze vergassing petroleum zal zijn.
***
Al de aangehaalde energiebronnen zijn brandstoffen die warmte ontwikkelen - warmte
die ofwel om zichzelf gewenst is ofwel als tussenschakel dient voor het aandrijven
van machines. Er zijn ook nog rechtstreekse natuurlijke energiebronnen: b.v. wind,
getijen, bliksem, enz. Doch deze bronnen zijn onbeduidend. Al kunnen ze plaatselijk
wel dienst bewijzen, toch kunnen ze geen gewicht in de schaal werpen wanneer het
er op aankomt een werkelijk wereldtekort aan te vullen. Alleen de waterkracht van
rivieren is aanzienlijk en kan nog wezenlijk uitgebreid worden, vooral in Belgisch
Congo. Deze kracht heeft het grote voordeel onuitputtelijk te zijn vermits de regen
ze steeds blijft aanvullen. Toch zal deze kracht, hoe aanzienlijk ook, slechts kunnen
voorzien in een kleine fractie van de bestaande totale behoefte aan energie, zelfs
wanneer hydro-electrische centrales ze volledig zouden benutten.
***
Onze huidige energievoorziening blijft dus aangewezen op steenkool, petroleum en
eventueel op aanverwante producten, die in de tegenwoordige omstandigheden voor
een paar honderd jaar volstaan. In geval echter van een ‘all round’ industrialisatie
der hele wereld, die wel te voorzien is, zal het einde veel eerder in zicht komen.
Het is een feit dat veel energie wordt verspild. Onze huisverwarming, die nog
steeds een vierde der beschikbare energie opslorpt - en in technisch minder
ontwikkelde landen zelfs veel meer -, blijft immers voor verbetering vatbaar. Het
vervoer, dat de grootste hoeveelheden petroleum vereist, verkwist veel brandstof.
Schepen en treinen hebben hun rendement steeds verbeterd doch de auto's verbruiken
aldoor meer benzine. Wel zien we het verbruik per ontwikkelde paardekracht dalen
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doch anderzijds wordt voortdurend meer paardekracht verbruikt voor verhoging van
snelheid en omwille van allerlei comfort. Hier evenals elders is het dikwijls moeilijk
uit te maken waar het comfort eindigt en waar de verkwisting begint. Fabrieken laten
ook veel warmte verloren gaan vooral door het gebruik van verouderde
krachtinstallaties. De electrische centrales daarentegen hebben hun rendement in
zulke mate verbeterd dat men stilaan komt aan de grens die, van thermodynamisch
standpunt gezien, verdere besparing uitsluit. Wat niet belet dat ook hier nog 70% der
thermische energie verloren gaat.
De belangrijkste verbetering in het gebruik van oudere energiebronnen zou bestaan
in een meer doelmatige aanwending der afvalwarmte in fabrieken en electrische
centrales. Het gebruik van afvalproducten als brandstof zou ook veel kunnen besparen.
Meer en meer wordt gebruik gemaakt van warmtepompen die op dit gebied de meest
economische machines zijn daar ze, om het enigszins paradoxaal te zeggen, in staat
zijn warmte te ontwikkelen door koude massa's, vijvers b.v., nog verder af te koelen.
Van al deze verbeteringen mag men echter niet te veel verwachten. Het verleden
heeft ons immers geleerd dat deze besparingen op verre na geen gelijke tred kunnen
houden met de stijgende behoefte der mensheid.
De toestand der energievoorziening hoeft men niet al te pessimistisch te bekijken:
zelfs voor onze achterkleinkinderen zal er nog genoeg overblijven. Maar het pleit
voor onze verantwoordelijkheidszin dat we niet uit de korf zonder zorg willen leven
wanneer de inhoud zienderogen vermindert.
***
Er is ook nog een ander aspect aan dit probleem. Steenkool en bijzonder petroleum
worden meer en meer waardevolle grondstoffen voor de chemische industrie. Door
deze stoffen te verbranden staan we in hetzelfde geval als iemand die zich genoodzaakt
ziet zijn prachtige meubelen op te stoken om niet van koude te vergaan. Later zal
men er wellicht toe moeten komen uit koolzuur - het verbrandingsproduct van
petroleum - moeizaam stoffen te synthetiseren die uit petroleum of steenkool zoveel
eenvoudiger te krijgen waren.
Bestaan er dan andere voldoende rijke energiebronnen? Deze vraag kunnen we
niet alleen zonder meer bevestigen, we mogen er nog aan toevoegen dat deze andere
onontsloten energiebronnen onuitputtelijk zijn. Het inwendige der aarde is een
gloeiende massa. Door deze slechts met een graad af te koelen zou de vrijgekomen
energie voldoende zijn voor millioenen jaren. Deze warmte zit echter zeer diep en
de boringen
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zouden dus geweldig duur zijn. Iedere boring zou daarbij slechts weinig calorieën
opleveren want de aarde is een zeer slechte geleider. Van economisch standpunt is
deze bron dus uitgesloten evenals het zeewater dat ook veel warmte bevat, die er
praktisch zeer moeilijk aan kan onttrokken worden. Slechts daar waar de onderaardse
warmte onder de vorm van lava naar hoger gelegen delen der aardkorst gestuwd
wordt, in vulcanische streken dus, is ontginning mogelijk. In IJsland wordt zeer veel
gebruik gemaakt van warm water- en stoombronnen. Ook in Italië wordt een
electrische centrale gebouwd die vulcanische warmte benut en heel Zuid-Italië van
electrische stroom zal kunnen voorzien. Een grote uitbreiding kan deze ontginning
echter niet nemen.
Waarom zouden we ons dan niet wenden naar de bron van alle hoger vermelde
energie, de vulcanische uitgezonderd, namelijk de zonne-energie?
De zonnestralen immers werden door de planten gebruikt om koolzuur om te zetten
in brandbare producten die later verstierven tot fossiele kool en turf, of door dieren
om veranderd werden in petroleum, olielei en asfalt.
Deze zonnestralen verwarmen de lucht die opstijgt en in beweging komt als wind
en storm. Ze verdampen zeewater en deze damp condenseert tot water in de bergen
waar het achter stuwdammen kon worden opgestapeld.
Young heeft op aanschouwelijke wijze de energievoorraden van de wereld
vergeleken. Veronderstelt dat de zon uit het firmament zou verdwijnen en het mogelijk
zou zijn over al de brandstoffen der aarde te beschikken om deze te verwarmen zoals
tot dusverre door de zon geschiedde, dan zouden die energiebronnen volledig uitgeput
en opgebrand zijn na drie weken. De rechtstreekse benutting der zonnewarmte stuit
echter op twee grote moeilijkheden. Vooreerst wordt deze warmte bijna gelijkmatig
verdeeld over de hele oppervlakte der aarde en moet ze dus eerst geconcentreerd
worden. Dit is nu wel van ouds mogelijk gemaakt door de constructie van parabolische
spiegels. Vroeger gold dat meer als een curiositeit dan als een technisch uitvoerbaar
procédé. Heden ten dage, o.a. te Stalingrad en in Frankrijk, wordt dit op een meer
technische schaal uitgevoerd, echter niet om grote hoeveelheden energie op te wekken,
doch wel om hoge temperaturen, tot 6000°, te bereiken. Verder is het moeilijk deze
energie op te stapelen. Wel kennen we photocellen waar zonnestralen electriciteit
opwekken of photochemische reacties verrichten zoals in de photographische camera's.
Hier wordt echter de zonne-energie maar sporadisch gebruikt.
In de natuur komt echter de belangrijkste biochemische reactie voor,
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de photosynthese. Met behulp van bladgroen als catalysator, worden koolzuur en
water verenigd tot suiker, die op zijn beurt verder wordt verwerkt tot alle mogelijke
biologische stoffen. De energie voor deze zeer endotherme reactie wordt geleverd
door de zonnestralen.
Deze reactie is zo universeel dat de aarde, van uit een andere planeet bekeken,
waarschijnlijk een groene schijn heeft. Nochtans verbruikt de plantengroei slechts
0,1% van de zonne-energie. Het mechanisme der photosynthese is tot nog toe
onbekend doch met behulp van moderne analysemethoden, de chromatographie en
de radio-actieve tracers, gaat dit geheim wel zijn ontsluiering te gemoet.
Deze photosynthese is geen monopolie van onze continenten. Aan de oppervlakte
der zee leven algensoorten, Chlorella geheten, die deze reactie met nog veel groter
rendement uitvoeren en tot 1% der zonne-energie opstapelen. De cultuur van deze
micro-planten, die een zeer ver gevorderd stadium heeft bereikt, doet ons een middel
aan de hand om de zonne-energie veel doelmatiger te benutten. We moeten ons dan
het toekomstige ‘bouwland’ voorstellen als een soort aquarium, gevoed met stromend
water en koolzuur uit de verbrandingsgassen der energiecentrales. Na de bestraling
door de zon worden de algen afgefiltreerd en gedroogd. Ze kunnen dan omgewerkt
worden tot voedsel, tot brandstof voor machines of zelfs chemisch omgezet tot
petroleumproducten. Hier gaan dus voedselvoorziening en energie-opwekking hand
in hand. Deze mogelijkheid is minder utopisch dan op 't eerste gezicht lijkt: er wordt
zelfs voorspeld dat ze eerder verwezenlijkt zal worden dan de technische benuttiging
van de kernenergie.
***
Ten slotte blijft er nog iets te zeggen over de kernenergie. Met de atoomreactor is
deze geweldige energie in het stadium der ontsluiting getreden. De onvoorstelbare
kracht, in uranium besloten, heeft de mensheid aanvankelijk duizelig gemaakt. Maar
toen de inventaris opgemaakt werd der uraniumreserves, die wegens hun
radio-activiteit veel vlugger volledig op te sporen zijn, maakte het enthousiasme van
het eerste uur plaats voor een zekere ontgoocheling. Young, in zijn beroemde
vergelijking van 1947, geeft aan dat de kernenergie van alle uraniumertsen de zon
kan vervangen gedurende drie minuten. Sindsdien werden nog wel uraniumertsen
opgespoord en de broedreactor uitgevonden die honderdmaal meer energie oplevert,
terwijl ook thorium als brandstof kan dienst doen. Rekenen we al het uranium bijeen
dat over de wereld verspreid ligt, dan komen we tot dertigduizend jaar, dus een half
millioen maal de reserve der andere energiebronnen. Dit is echter een
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utopie want de ontginning van deze ertsen zou meer energie vergen dan het eruit
gezuiverd uranium zou opleveren.
Ook de teleurstelling, die uranium als mogelijke universele energiebron teweeg
heeft gebracht, is te ver gegaan. Waarom weigert men de mogelijkheid ook andere
kernen te ontsluiten? De geleerden waren absoluut niet zeker dat de ontploffing van
de eerste uraniumbron in de aarde geen andere kettingreacties zou teweegbrengen.
Is het dan in de toekomst uitgesloten met wetenschappelijke middelen te bewerken,
wat men eerst als spontane reactie vreesde?
Heeft men zich niet reeds verstout in de waterstofbom een kernreactie uit te voeren
gelijkend op die welke de zonne-energie voortdurend levert? Niets belet ons van de
kernphysica, die nog in de kinderschoenen staat, nog andere omzettingen te
verwachten. Iedere massa bevat ongehoorde hoeveelheden energie en zolang geen
derde of vierde wet der thermodynamica ons de onmogelijkheid van deze totale
omzetting wetenschappelijk bewijst kunnen we, nu meer dan ooit, hopen dat nog
andere bruikbare kernomzettingen zullen gevonden worden.
***
Voorspellingen zijn altijd gevaarlijk. Met de gegevens waarover we thans beschikken
stellen we ons de toekomstige energievoorziening aldus voor. Binnen een paar
tientallen jaren zullen de petroleumvoorraden waarschijnlijk in zoverre geslonken
zijn dat de distillatie van olielei en asfalt zal moeten inspringen. Gezien het steeds
stijgend verbruik zal dan de synthese uit steenkool nog enige decennia verder aan
de beurt moeten komen. Daarna zal men gereed moeten zijn met de benuttiging der
zonne- of kern-energie. Zodra men hiermee klaar is, is de zorgenperiode voorbij.
Reden tot pessimisme is er allerminst, doch we mogen niet vergeten dat onze
technische beschaving, die volledig steunt op de energievoorziening, hoe langer hoe
meer de materiële basis vormt van onze hedendaagse geestelijke cultuur.
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Politiek en godsdienst in Japan
door Prof. Dr Kenichi Takahashi
WIE het geestelijk klimaat van Japan wil onderzoeken, moet allereerst vertrouwd
zijn met de grote lijnen der Japanse geschiedenis. Dit is des te meer noodzakelijk
omdat ten opzichte van deze geschiedenis in Europa doorgaans een vooroordeel
bestaat.

Japan beoordeeld van uit Europa
Vorig jaar ben ik voor het eerst in mijn leven naar Europa gekomen. Gedurende mijn
verblijf heeft men mij zeer dikwijls de volgende vragen gesteld: wat denken de
Japanners thans over hun keizer? Heeft het Sjintoïsme zijn invloed op het Japanse
volk verloren? Maakt de democratisering van Japan nog altijd vooruitgang?
Het komt mij voor dat wie zulke vragen stelt van oordeel is dat men de ganse
werkelijkheid van Japan in een paar begrippen als keizerdom, sjintoïsme, theocratie
en absolutisme kan vatten. Dit is een vooroordeel dat de Europeanen doorgaans
tegenover de Oost-Aziatische wereld koesteren. ‘De geschiedenis van de Aziatische
volkeren blijft eeuwig stil staan in de schemering van het theoretische absolutisme’
zei de beroemde Duitse wijsgeer Hegel reeds meer dan honderd jaren geleden.
Dit vooroordeel werd door de propaganda der Gealliëerden tijdens en na de jongste
oorlog nog meer verspreid. Volgens hun opvattingen was de sterkte en macht van
Japan aan het keizerschap te wijten. Alle Japanners vereerden hun keizer als een
God, omdat de keizer zelf de zoon van een God was en als zodanig bestemd om de
gehele wereld te besturen. Dit geloof in de Keizer-God schraagde het Japanse
absolutisme, in wiens kader de ganse Japanse geschiedenis zich zou hebben
ontwikkeld. Doel en opgave van de gealliëerde staten zouden daarom als volgt kunnen
omschreven worden: om het agressieve militarisme van Japan te vernietigen moet
het theocratische keizerschap verdwijnen en het Japanse volk moet rijp worden
gemaakt voor de moderne democratie door het tot het bewustzijn van zijn eigen
waarde te brengen. In feite hebben de beide opperbevelhebbers van de bezettende
mogendheden in Japan, eerst Mc. Arthur en daarna Ridgeway, steeds zulke
opvattingen gehuldigd. Toch is de mening dat alleen het geloof in de godheid van
de keizer de totale werkelijkheid van de Japanse geschiedenis heeft bepaald en in
stand gehouden, niets anders dan een dwaze inbeelding.
Ik kan niet aannemen dat Mc. Arthur aan zulk een fantasie geloofde. Daarvoor
was hij te veel realist; hij was een sluw, ja werkelijk al te sluw man. De oorlog van
1941-1945 ontstond niet door het fanatisme van het Japanse volk, maar door de
historisch-geografische positie van Japan in Oost-Azië en door een gebrek aan
grondstoffen ten overstaan van een snelle aanwas der bevolking. Aangezien dit
vraagstuk van Japan's overbevolking thans nog niet tot het verleden behoort, maar
integendeel
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vandaag en morgen in het Japanse volksleven een beslissende rol blijft spelen, zal
ik dit probleem aan het slot van mijn artikel nog uitvoeriger belichten.
Het radicaal militarisme was slechts een aanleiding tot de oorlog. De sluwe Mc.
Arthur zal dat wel geweten hebben. Maar indien hij zulks had toegegeven, had hij
logischer wijze Japan's verantwoordelijkheid voor en schuld aan de oorlog moeten
verkleinen. De politieke en militaire leiders buiten beschouwing gelaten, willen wij
het de Europeanen en Amerikanen niet kwalijk nemen dat zij niets van Japan afweten.
De vragen die mij door Europese katholieken gesteld werden, lijken wel zeer veel
op de hierboven vermelde vragen: ‘Bestaat er een mogelijkheid dat de keizer katholiek
wordt?’ ofwel ‘Is het waar dat de keizer reeds katholiek geworden is?’ Ook achter
deze vragen voel ik de invloed van het geloof aan het zogenaamde theocratische
keizerschap. Men denkt waarschijnlijk dat op de dag waarop de keizer gedoopt wordt,
alle Japanners naar de kerk zullen snellen om eveneens het H. Doopsel te ontvangen.
Zulk een opvatting lijkt ons zeer komisch, want de zogenaamde keizercultus was
eigenlijk slechts een noodzakelijk gevolg van de centralisatie der regeringsmacht
tijdens de 50 laatste jaren.

Ontwikkeling van Japan
Het nieuwe Japan begint met de Meiji-restauratie in 1868. Meiji is de naam van de
toenmalige keizer. Daarvoor had Japan, 300 jaar lang, een feodaal stelsel gekend,
dat op ongeveer 300 vorsten gebaseerd was. De restauratie betekende dat de keizerlijke
familie na ongeveer 700 jaren weer de troon kwam bezetten. In feite ging het hier
om een politieke en sociale revolutie. Het woord dat in de toenmalige dagbladen het
meest voorkwam was ‘Jiyu-Minken’, d.w.z. vrijheid en recht der burgers.
Het is verbazend hoeveel vertalingen van Montesquieu, Rousseau, Bentham, Mill
en anderen sedert 1870 door de Japanners gelezen werden. Dit was een
onvermijdelijke reactie tegen de zo lang gedulde slavernij van het feodalisme. De
radicalen hoopten Japan onmiddellijk tot een republiek te maken. In het begin wilde
de regering dit liberalisme met geweld onderdrukken. Toen zij echter de
onmogelijkheid van dit plan inzag, gelukte het haar nog op het laatste nippertje een
revolutie te voorkomen, door aan het volk de spoedige afkondiging van een grondwet
te beloven. Deze belofte werd in 1898 vervuld.
Sedert het begin der 20e eeuw komt deze liberalistische tendenz van vóór de tijd
der grondwet telkens weer opduiken, samen met regelmatige opflikkeringen van
anarchisme, socialisme en communisme.
Het is van belang te weten dat naast Jiyu-Minken (vrijheid en recht der burgers)
ook het woord ‘Fukoku-Kyohei’ d.i. rijke financiën en machtige troepen, een grote
rol in het volksleven gespeeld heeft. De idee ‘Fukoku-Kyohei’ heeft in de loop der
tijden zelfs de idee ‘Jiyu-Minken’ verdrongen, in deze zin n.l. dat nationalisme en
monarchisme het liberalisme en het republicanisme hebben overwonnen. De oorzaak
hiervan lag in de speciale toestand, waarin Japan zich tijdens de 2e helft, der 19e
eeuw in het kader van Oost-Azië bevond.
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China werd door de Europese mogendheden, als Engeland, Frankrijk, Duitsland en
Rusland, langs alle kanten bestookt. Het werd uiteindelijk door deze landen bijna
gekoloniseerd en Korea werd practisch bij Rusland ingelijfd. Indien de Japanners
alleen oog hadden gehad voor de binnenlandse politiek en niet gelet hadden op wat
er in het buitenland gebeurde, zou Japan waarschijnlijk hetzelfde lot hebben ondergaan
als China en Korea.
Japan was genoodzaakt zich met eigen kracht tegen de Europese inmenging te
weren. Om deze reden was de enige uitweg voor Japan een politiek van
‘Fukoku-Kyohei’ (rijke financiën en machtige troepen). Zo ontstond deze centralisatie
van de macht en van de geesten in Japan. Het succes van deze politiek wordt bewezen
door Japan's beide overwinningen in de oorlog tegen China (1894-1895) en in de
oorlog tegen Rusland (1904-1905). Hoe ernstig de Japanse regering zich met de
uitbouw der kapitalistische industrialisatie en het probleem der bewapening bezig
hield moge blijken uit de in 1872 reeds uitgevaardigde wetten inzake de dienstplicht
en de ordening der staatsfinanciën. In de loop van datzelfde jaar werd ook de wet op
het verplicht onderwijs afgekondigd. Hierover zullen wij straks uitvoeriger handelen.
Zo werd de modernisering d.i. de politiek van rijkdom en macht van de Japanse
staat, vanaf de 19e eeuw tot aan de 2e wereldoorlog steeds intenser doorgevoerd. De
modernisatie betekende derhalve in de eerste plaats de centralisatie van de macht.
Wat is nu het centrum geweest waarin alle macht zich samentrok? Was het de Keizer?
Overeenkomstig de grondwet van 1889 was de keizer van alle
regeringsverantwoordelijkheid ontheven, terwijl hij het hoofd bleef van de staat. Hij
benoemde weliswaar de Eerste-Minister. Maar hij diende het gebruik in acht te
nemen, dat wilde dat de Eerste-Minister de leider moest zijn van de partij die in het
Parlement de meerderheid bezat. Dit gebruik bracht mee dat de keizer niet meer het
recht had zich in het politiek leven te mengen.
De internationale toestand bevorderde sedert 1930 de opkomst van het radicaal
nationalisme. Het was de tijd waarop in Europa het nazisme en het fascisme het
hoofd opstaken. De Japanse producten werden wegens de hoge invoerrechten, die
bijna overal maar voornamelijk door de landen van het Britse Imperium werden
geheven, van de wereldmarkt verdrongen. De militaristen vatten derhalve het plan
op, Japan met Mandjoerije, Mongolië en Noord-China tot één enkel economisch
blok te versmelten. Met het oog op de uitvoering van dit plan, hebben de Japanse
troepen in 1931 Mandjoerije, in 1932 Binnen-Mongolië en in 1937 Noord-China
veroverd.
Een dergelijk militarisme moest bij het volk natuurlijk op tegenstand stoten, en
ook in het Parlement verzet uitlokken. De militaire kliek noemde echter al diegenen,
die durfden weerstand bieden, liberalisten. Vroeger noemde men alleen liberalisten
diegenen die de absolute souvereiniteit van de keizer niet wilden erkennen.
Deze zogenaamde liberalisten, meestal politici, professoren en journalisten werden
zelfs als hoogverraders beschouwd. De Minister van Binnenlandse Zaken verklaarde
in 1937 dat het liberalisme de broeikas
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van het communisme was. Talrijke liberalisten werden door de geheime en de militaire
politie vervolgd en in de gevangenis geworpen. Tegelijk met de onderdrukking van
het liberalisme dwong men het volk bij iedere gelegenheid de keizer in het openbaar
te vereren. In feite is dus de zogenaamde keizercultus slechts een voorbijgaand
verschijnsel geweest van circa 1930 tot aan het einde van de oorlog.

Keizercultus en godsdienst
Van Europees standpunt uit, hadden de gelovigen van alle godsdienstige secten zich
tegen deze keizercultus moeten verzetten. Waarom hebben de Japanners het dan niet
gedaan? Vele Europeanen denken nu nog dat de meeste Japanners Sjintoïsten zijn
en dat het Sjintoïsme in wezen een staats- of keizereredienst is. Deze opvatting komt
niet overeen met de werkelijkheid.
Het aantal Sjintoïsten bereikt nog geen 10% van het aantal Boedhisten. De helft
van deze laatsten had vóór de Restauratie (d.i. vóór 1868) nooit van de keizer gehoord.
Ze kenden slechts hun eigen vorst. Het Boedhisme zelf is eigenlijk geen Japanse
godsdienst. Afkomstig uit Indië en verbreid over heel Oost-Azië, is het in tegenstelling
tot het Sjintoïsme, dat een nationaal karakter draagt, een supra-nationale
wereldgodsdienst, zoals het Christendom en de Islam.
Desondanks werd het Boedhisme in de loop van Japan's lange geschiedenis, een
werktuig der politiek. Toen het Boedhisme in de 6e eeuw Japan bereikte, kwam het
met het Sjintoïsme in botsing. In de Sjintoïstische godsdienst vereert men naast de
godheden van het land, de bergen en het koren, ook de stamgoden. De toenmalige
Japanse samenleving bestond uit verscheidene clans of stammen, die elk hun eigen
stamgod vereerden. De invoering van de Boedhistische godsdienst deed derhalve
een crisis in het clan-stelsel ontstaan. Om deze crisis te bekampen, namen enkele
machtige stammen de strijd op tegen de keizer-clan die aanstonds het Boedhisme
had aanvaard. De clan van de keizer overwon echter de opstandige stammen en
voerde nu het Boedhisme in als de officiële godsdienst van de eenheidsstaat. Uit
diezelfde tijd, namelijk de 8e eeuw, dateert het eerste geschiedkundig document van
Japan. Dit document ‘Kojiki’ genaamd, roept de stamgod van de keizer-clan uit tot
de eerste van alle goden.
De tegenstellingen in de verering van Boedhistische en Japanse goden werden in
de 9e eeuw ten slotte opgeheven door de theorie dat de Japanse goden incarnaties
van de Indische goden waren. Uit die tijd stamt ook het gebruik dat men in de
Boedhistische tempels de Sjintoïstische goden en in de Sjintoïstische tempels de
Boedhistische goden vereert. Dat duurde zo tot de Meiji-restauratie in 1868.
Van meet af aan had het keizerlijk hof er naar gestreefd met behulp van het
Boedhisme de eenheid van alle staatsburgers tot stand te brengen, aangezien het een
grote aantrekkingskracht op het Japanse volk uitoefende. Reeds in de 8e eeuw werd
verordend dat in ieder van de 60 provinciën naast het prefectuurgebouw een
staatstempel en een nonnenklooster zouden worden opgericht. Kortom, het toenmalige
keizerschap
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wenste zijn steun te vestigen op de ambtenaren en op de Boedhistische priesters. Met
behulp van de Boedha-leer heeft de keizer-clan het clansysteem overwonnen en alle
macht in handen van de keizer gecentraliseerd.
Vanaf de 12e eeuw begon de keizerlijke familie haar macht te verliezen. Daardoor
zou het Boedhisme echter niet verzwakken. Van de 13e tot en met de 16e eeuw heeft
het een grote invloed op het Japanse volk uitgeoefend en de politieke toestand was
zo verward, dat er practisch geen macht in staat was het Boedhisme te onderdrukken.
Er waren zelfs leiders van religieuse secten die terzelfdertijd landsvorsten waren.
Aan deze onrustige periode, die ongeveer 4 eeuwen duurde, werd ten slotte een einde
gemaakt door de machtige vorst Oda. Deze vorst stond zeer welwillend tegenover
het Christendom dat in het midden der 16e eeuw in Japan ingevoerd werd, omdat hij
in de nieuwe godsdienst een middel zag om de Boedhistische vorsten in bedwang te
houden. Nadat Oda door zijn aanhangers gedood was kwam Toyotomi aan de macht.
Aanvankelijk was ook hij de katholieke kerk goed gezind. Toen hij zich echter van
zijn macht bewust werd en zich sterk genoeg waande om alle politieke en religieuse
tegenstand te breken, aarzelde hij niet om het jonge en snel aangroeiende katholicisme
te verbieden. Zes en twintig martelaren, de eerste Japanse heiligen, vielen als
slachtoffer van Toyotomi's politiek (17e eeuw).
Toen de macht van Toyotomi's zoon door de familie Tokugawa werd gefnuikt,
brak een nieuw feodaal tijdperk aan, dat tot de restauratie, dus ongeveer 300 jaar
lang zou duren.
De Tokugawa's wilden Japan van het buitenland isoleren, om het feodalisme op
stevige basis te kunnen vestigen. Daar de katholieken destijds als de handlangers
van het buitenland beschouwd werden, moest de katholieke Kerk in Japan radicaal
uitgeroeid worden. Om de gelovigen die zich verborgen hielden te kunnen vinden
en om de nieuwe bekeerlingen te kunnen opsporen, kregen de tempelpriesters van
alle dorpen en steden opdracht de familieregisters bij te houden. Ieder pas geboren
kind en iedere overledene moest in de registers van de tempel worden ingeschreven.
Dit betekende een uiterst strenge godsdienstdwang. Door deze maatregelen ontnam
de regering aan de bevolking de vrijheid om van verblijfplaats te veranderen. Tevens
versterkte zij het feodaal regime. Ondanks deze strenge vervolging zijn nog circa
20.000 katholieken gedurende 300 jaar hun geloof trouw gebleven. Intussen kwam
het Boedhisme steeds meer onder toezicht van de staat en verloor het stilaan alle
religieuse inhoud. Alle tempels en priesters werden aan het gezag van de gouverneur
voor godsdienstzaken onderworpen. De Boedhistische hoogwaardigheidsbekleders
werden door de Regering benoemd.
Geen wonder dan ook dat de bourgeoisie, die zich onder het Tokugawa-feodalisme
langzamerhand deed gelden en zich tegen de Regering begon te verzetten, het
Boedhisme als een voorname factor van het heersende dwangsysteem ging
beschouwen. Daarom ook zou het vanaf de Meiji-restauratie geen rol meer spelen
in het openbaar leven, zoals uit het voorafgaande gemakkelijk valt af te leiden. Sedert
de restauratie
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noemen de leiders op al de gebieden van het openbaar leven zich liberalisten. In
Japan betekent ‘liberalist’: tegenstrever van het feodalisme en aanhanger van de
vooruitgang. Vanaf het ogenblik, dat het liberalisme zegevierde, werd de godsdienst
uit het openbare leven geweerd. Men legde er zich zelfs op toe ieder godsdienstig
gevoel in de kiem te smoren door de politiek die gevolgd werd inzake opvoeding.
In Japan dateert het verplicht onderwijs van 1872. Daarbij stelde men als ideaal
het verstandelijk niveau van de volksmassa te verhogen, opdat het volk in de moderne
samenleving zijn weg zou kunnen vinden en de snel evoluerende productietechniek
zou kunnen beheersen.
Hoe moet dan echter de moraal aangeleerd worden? De Japanse regering besloot
de moraal te onderwijzen los van elke godsdienstige doctrine. Volgens de Regering
immers was het Boedhisme nog enkel een overblijfsel van het oude feodalisme en
was het christendom in wezen staatsvijandig. Ieder confessioneel
godsdienst-onderricht werd radicaal verboden. De moraal daarentegen werd een
gewoon leervak in alle scholen, behalve aan de Universiteiten.
In het begin doceerde iedere leraar de moraal volgens zijn eigen opvattingen.
Sommigen baseerden zich op het confucianisme, anderen op het Boedhisme of het
Christendom, nog anderen op het socialisme. Door deze methode dreigde de
geestelijke eenheid van het Japanse volk natuurlijk verloren te gaan. Noodgedwongen
zag de Staat zich verplicht het moraalonderwijs te regulariseren. Daarom werd in
1890 het keizerlijk decreet inzake de opvoeding uitgevaardigd.
Dit document bevatte een opsomming van de sociale deugden. Wie volgens deze
deugden leefde, was een trouwe onderdaan des keizers. Het ideaal van het zedelijk
leven werd nu uitsluitend: een gehoorzaam staatsburger te zijn. De keizer, zoals hij
in het decreet voorgesteld werd, is meer een raadgever en een verdediger van de
zedelijke waarden dan een eigenlijke morele wetgever. Waar haalde de keizer echter
de nodige autoriteit vandaan om als zedenmeester op te treden? Om dit te kunnen
doen, moet men zich kunnen beroepen op een goddelijke of bovennatuurlijke afkomst,
daar de zedelijke geboden een absoluut karakter bezitten. Voor de Japanners, die
zich van iedere religieuse voorstelling wilden bevrijden, bestond er maar één weg:
n.l. de vergoddelijking van de keizer.
Sedertdien trachtte de staatsoverheid bij iedere gelegenheid het Japanse volk van
de bovennatuurlijke herkomst van de keizer te overtuigen. Dat werd vooral in de
volksscholen gedaan. Vandaar dat het Japanse Ministerie van Onderwijs bijna nooit
de privéscholen wil erkennen. Ook in de hogere scholen werd het keizerlijk decreet,
als de Sutra of de Koran, gereciteerd. Het is echter een feit dat geen enkele leraar of
leerling in de keizer, als god of als morele wetgever, geloofde. Veeleer werden de
keizer en zijn decreet dikwijls belachelijk gemaakt. Maar in het openbaar durfde
niemand de bovenmenselijke natuur van de keizer in twijfel trekken. Alle Japanners
deden alsof zij aan de godheid van de keizer geloofden om voor trouwe onderdanen
door te gaan.
Evenals de godsdienst tegen het einde van de feodale periode, werd weldra ook
de zedenleer bespot. Hiermee beweren wij niet dat het
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Japanse volk de godsdienstige en ethische waarden, als de grondslag van iedere ware
menselijkheid, eenvoudig de rug toegekeerd heeft, maar alleen dat het zich tegen de
aanwending van godsdienst en zedenleer als werktuigen der politiek verzette. Naar
mijn mening is de Japanner feitelijk zeer religieus aangelegd. In het diepste van zijn
hart koestert hij een groot verlangen naar het eeuwige.

De huidige toestand
Na de oorlog is dit dwangsysteem, dat meer dan 20 jaren duurde, plots ineengestort.
Het leger en de marine die 50 jaar lang over Oost-Azië heersten, werden totaal
vernietigd. De nieuwe grondwet werd uitgevaardigd, die iedere heropleving van
overdreven nationalisme en militarisme verbiedt. Ook het keizerlijk decreet over de
opvoeding is opnieuw ter sprake gekomen. De toenmalige minister van onderwijs,
een overtuigd katholiek, was van mening dat dit decreet diende gehandhaafd, daar
het op het natuurrecht steunt. Alleen het misbruik ervan moest volgens hem worden
vermeden. Niemand heeft echter naar de minister geluisterd. Het hele schoolwezen
van Japan werd grondig gewijzigd. Men is nog altijd op zoek naar een nieuw
opvoedingsideaal.
Ook op religieus gebied zijn zeer merkwaardige dingen gebeurd. Zowel Boedhisten
als Sjintoïsten weten en betreuren het dat zij als marionetten gebruikt werden in het
politieke poppenspel. Het eigenaardige is echter dat sedert het einde van de oorlog
meer dan honderd nieuwe godsdienstige secten zijn ontstaan. Dit is te verklaren door
het feit dat het Japanse volk geen systematische kennis inzake godsdienst bezit, zodat
het geen onderscheid weet te maken tussen godsdienst en bijgeloof. Van de andere
kant blijkt ook dat de Japanners nu zoals vroeger een onbewuste drang voelen naar
het eeuwige. Ik ben er echter van overtuigd dat al deze nieuwe secten spoedig zullen
verdwijnen.
Het Boedhisme en het Sjintoïsme worden meestal als een overblijfsel van de oude
tijd beschouwd. Alleen het katholicisme vertoont een verbazingwekkende
levenskracht. De belangstelling er voor is thans zo groot dat een katholiek tijdschrift,
de katholieke Digest, maandelijks met een oplage van 160.000 exemplaren verschijnt.
Vlak na de oorlog telde Japan nauwelijks 100.000 katholieken. Dit aantal was nog
kleiner dan tijdens de vijandelijkheden, daar juist een week vóór de capitulatie
ongeveer 12.000 katholieken in de omgeving van Nagasaki door een atoombom om
het leven kwamen. Vermits echter alleen reeds tijdens de laatste drie jaren ongeveer
40.000 Japanners hun intrede gedaan hebben in de katholieke kerk, schat men thans
het aantal katholieken op 175.000 tegenover een totale bevolking van 85 millioen
zielen. Wij hopen dat deze opbloei van het katholicisme in Japan geen tijdelijk
verschijnsel moge zijn. Het is eerder de rijzende oogst op het veld dat geduldige
missionarissen en leken, ondanks een ongunstig klimaat, 80 jaren lang hebben
bewerkt. Desondanks kunnen wij, Japanse katholieken, niet zo optimistisch zijn te
beweren dat de huidige gunstige wind zich nooit meer tegen ons zal kunnen keren.
De factoren welke tussen de jaren 1930 en 1945 tot de invoering van
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de militaire dictatuur hebben aanleiding gegeven: n.l. het gebrek aan grondstoffen
en de snelle toeneming der bevolking zijn immers nu nog meer dan vroeger aanwezig.
Ook moet men zeggen dat het Japanse volk van jaar tot jaar verarmt.
Volgens de statistiek van 1870 telde Japan slechts 40 millioen inwoners. Destijds
bestond Japan uit Hondo, Hokkaido, Sjikokoe en Kioesjoe, benevens de
Koerilen-eilanden. Op Hokkaido en de Koerilen woonden echter haast geen mensen.
Achtereenvolgens annexeerde Japan dan Formosa, Zuid-Sachalin en Korea. Tevens
emigreerden talrijke Japanners naar Mandjoerije en Noord-China. Van 1870 tot 1910
nam de oppervlakte van het Japanse Rijk met de helft toe. Daar de bevolking echter
terzelfdertijd aangroeide met de 20 millioen inwoners van Korea en de 5 millioen
van Formosa, werd de bevolkingsdichtheid niet kleiner.
Rond 1930 bedroeg het aantal Japanners in het moederland 70 millioen en 10
millioen in de koloniën. Gedurende de periode van 60 jaren tussen 1870 en 1930, is
de bevolking dus verdubbeld.
Na de capitulatie van 1945 kwamen bijna alle Japanners uit de koloniën naar Japan
terug. Tegenwoordig wordt de bevolking op 85 millioen zielen geraamd. Tokio telt
7 millioen inwoners en binnen enkele jaren zullen het er 10 millioen zijn. Hierbij
dient nog opgemerkt dat Japan overwegend een bergland is. Slechts 14% der totale
oppervlakte is voor de landbouw geschikt. De bevolkingsdichtheid bedraagt 226
personen per vierkante km. Feitelijk wonen echter 1600 mensen op een vierkante
km bebouwbaar akkerland.
De absolute hoeveelheid voortgebrachte levensmiddelen is sedert jaren
onvoldoende. De productie van rijst, het voornaamste voedsel der Japanners, is slechts
toereikend voor 60 millioen personen. Vandaar dat de rijst nog steeds gerantsoeneerd
is. Onder zulke slechte omstandigheden zijn bevolking in leven te houden, is het
bestendig probleem van Japan.
Om de moeilijkheden te overwinnen staan vier wegen open: een vermeerderde
uitvoer van industriële producten, een massale uitwijking der bevolking, de verovering
van nieuw land desnoods met wapengeweld en, tenslotte, de geboortebeperking.
De Japanse Regering heeft tot nog toe altijd de uitbreiding van de buitenlandse
handel bevorderd en de emigratie aangemoedigd. Dank zij een superieure
productietechniek en lage lonen, slaagde Japan er sedert de eerste wereldoorlog in
een belangrijk uitvoerland te worden. Ingevolge de geleide economie welke Engeland
na de economische wereldcrisis rond de jaren 1929-1930 in de landen, behorende
tot zijn belangensfeer, ging toepassen, kon Japan niet meer genoeg katoen uit Indië,
petroleum uit Indonesië en wol uit Australië betrekken.
Daarbij kwam nog dat de markten in Afrika, in West- en Oost-Azië voor Japanse
producten werden gesloten. Het Japanse volk scheen destijds iedere
bestaansmogelijkheid te hebben verloren. Wat de emigratie betreft, stelde vóór de
oorlog alleen Brazilië zijn deuren open voor de Japanse uitwijkelingen. Eerst Australië
en Nieuw-Guinea en daarna, sedert 1921, ook de Verenigde Staten, weigerden nog
langer Japanners op te nemen. Hierdoor is het te verklaren dat de meeste
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Japanners aan de oproep van de agressieve militaire kliek gevolg gaven. Tegenwoordig
stelt zich het bevolkingsvraagstuk met nog groter scherpte dan ooit te voren.
De geboortebeperking, welke men vóór de oorlog alleen bij de hogere klassen der
Japanse bevolking vermoedde, is thans in alle bevolkingslagen zo zeer verbreid, dat
de openbare mening in dagbladen en tijdschriften er nooit tegen in opstand komt.
Volgens de wet van 1948 inzake de eugenetische bescherming, kan ieder echtpaar,
waarvan een van beide partners aan een erfelijke ziekte lijdt, de zwangerschap
onderbreken. Dit is ook geoorloofd wanneer een gezin vijf of meer kinderen telt. In
1951 bedroeg het geboortecijfer 25,6 per 1000 personen. Dit was het laagste cijfer
sedert 1903. In ieder geval zal volgens schatting van het Instituut voor het
Bevolkingsvraagstuk bij het Ministerie van Sociale Voorzorg, de Japanse bevolking
in 1960 de 95 millioen overtreffen. Het is derhalve duidelijk dat Japan met de
geboortebeperking nooit zijn bevolkingsvraagstuk zal kunnen oplossen.
Het is dan ook begrijpelijk dat arbeiders en studenten, nu het leven zo moeilijk is,
zich buitengewoon gaan interesseren voor het communisme. De belangstelling voor
het Marxisme als wetenschappelijke theorie buiten beschouwing gelaten, ontstond
het communisme als politieke macht in Japan pas na de eerste wereldoorlog. De
communistische partij werd vaak onderdrukt en eerst in 1945 als een wettelijke
organisatie erkend. Bij de verkiezingen van October 1949 behaalde zij in het
Parlement 35 zetels op de 466. Sinds de eerste Mei van 1952, toen het in het Park
vóór het Keizerlijk Paleis tot een bloedige botsing kwam tussen 6000 arbeiders en
3000 politie-agenten, zijn de Japanners zeer bang geworden voor de communistische
partij, welke dientengevolge bij de verkiezingen van October 1953 geen enkele zetel
veroverde.
De meeste Europeanen overschatten de invloed van het communisme in Japan.
Wij zijn er echter zeker van, dat in Japan een bolchevistische revolutie thans
uitgesloten is. Enkele jaren geleden bestond hiervoor een tamelijk groot gevaar. Toen
bekommerden de communisten er zich niet om of zij zich op legale wijze in het
Parlement konden handhaven. De arbeiders en studenten werden op onbezonnen
wijze opgehitst. Enkele communistische leiders van het Algemeen Vakverbond
geloofden dat zij de arbeiders tot algemene werkstaking zouden kunnen aanzetten
om aldus Japan in de revolutie te storten.
Dit alles lijkt thans een dwaze fantasie. Maar het gevaar dat van uiterst rechts komt
mag niet uit het oog worden verloren. Daarom moet de kwestie der herbewapening
waarover de Japanners thans druk discussiëren, met grote omzichtigheid behandeld
worden. Verleden jaar publiceerde een dagblad het resultaat van een enquête, waaruit
blijkt dat 70% van de Japanners voor de herbewapening te vinden zijn. De rest was
er beslist tegen. Deze verhouding wordt ook weerspiegeld in de uitslag der laatste
verkiezingen. In het Parlement verkregen de conservatieven 70% van alle zetels, de
socialisten de overige 30%. Feitelijk is de herbewapening na het uitbreken van de
Koreaanse oorlog reeds begonnen, ingevolge een verordening van de toenmalige
opperbevelhebber, Generaal Mac Arthur. De nieuwe Japanse soldaten vor-
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men echter geen leger maar wel een reserve-politiecorps. De U.S.A. verlangt dat
Japan als verweer tegen de rode bedreiging, binnen een paar jaren, met behulp van
de Amerikaanse financiële steun een leger van circa 300.000 man zal oprichten en
ook over zee en luchtstrijdkrachten zal beschikken.
Wij zouden de heren der Amerikaanse regering en de militairen in dit verband
willen vragen, wat men aan hongerige mensen eerst geven moet, brood of een zwaard?
Wanneer men geen brood maar een zwaard geeft, zouden ze wel eens aan anderen
het brood kunnen ontnemen. Zou hij die het zwaard geeft dan niet van hetzelfde
misdrijf moeten beschuldigd worden, als de eigenlijke rovers? En zou het niet te
wensen zijn dat zowel de Amerikanen als de Japanners eens goed nadachten over de
ware aanleiding tot de laatste oorlog?
Hiermede hebben wij de huidige stand van het Japanse probleem geschetst. Hoe
het zich verder ontwikkelen zal, hangt niet meer uitsluitend af van de Japanners zelf.
Alleen de toekomst zal dat uitwijzen.

Streven. Jaargang 8

44

Philosophische kroniek
De philosophie van Gabriël Marcel
door Prof. Dr J. Defever S.J.
ONBEKEND is G. Marcel niet. Allen weten wij één en ander over zijn zogenaamd
‘existentialisme’, - maar deze benaming verafschuwt hij, want zij doet denken aan
Sartre met wie hij niets gemeens heeft. Menigeen onderging te Leuven, te Brussel
of te Nijmegen de charme van zijn causerie's over het ‘témoignage’, de ‘technocratie’
of de ‘communion’, en werd door zijn rake ontleding van de menselijke situatie
gebracht tot het ontdekken en beleven van het geestelijk samenzijn en uitgenodigd
om zijn lager ik prijs te geven, om het ‘hebben’ te verwisselen met het ‘zijn’, om
God in deemoed aan te roepen en te beminnen. Vele lazen uit zijn philosophische
bundels1) en mediteerden er de levenswijsheid van, of zij mochten in zijn
toneelstukken2) beleven hoe de tyrannie van de techniek iets ‘gebroken heeft in de
hedendaagse samenleving’, en hoe de mens zijn persoonlijkheid en zijn vrede slechts
kan terug vinden door zich te bekeren van het objectieve, d.i. van de ding-wereld,
tot de metterdaad beminnende intersubjectiviteit.
Voordrachten, dagboeknota's, romans, toneelstukken, essay's volgen bij Marcel
los op elkaar als zovele ongedwongen, spontane beschouwingen van dramatische
of, juister, muzikale aard; het zijn reactie's van de hele mens op telkens weer nieuwe
situatie's en gebeurtenissen, verrassend frisse reactie's waarvan Marcel zelf niet weet
waar ze hem heen voeren, want hij is altijd vrij gebleven van vooroordelen. Ze
brachten hem in feite tot een soort hoger empirisme van de geest, ze lieten het
individuele en het concrete steeds weer tot hun recht komen. Als kind droomde
Marcel ervan ontdekkingsreiziger te worden; hij heeft inderdaad veel meer weg van
een ontdekkingsreiziger dan van een systematicus of zelfs van een empiricus die
feiten verificeert. ‘Le vérifié détruit l'expérience’, zo meent hij. Nergens heeft hij
zijn gedachte systematisch vastgelegd of zelfs maar synthetisch voorgesteld. Hij
betreurt het enigszins zelf in de inleiding op Homo Viator. Zelfs Le Mystère de l'Etre
is een niet geslaagde poging om ons die gewenste synthesis aan te bieden.
In de mate nochtans dat Marcel ons tot nadenken en tot inkeer stemt, verlangen
we naar een methodische uiteenzetting van zijn opvattingen, naar een overzicht,
zoniet naar een deductie, van zijn dominerende gedachten, naar een meer bevredigende
verantwoording van de hele ontwikkeling.

1) De voornaamste daarvan zijn: Journal métaphysique (Gallimard, 1927), La Métaphysique
de Royce (Aubier, 1945), Etre et Avoir (Aubier, 1935), Du Refus à l'Invocation (Gallimard,
1940), Homo Viator (Aubier, 1945), Position et Approches du Mystère Ontologique
(Nauwelaerts, Louvain; Vrin, Paris, 1949), Le Mystère de l'Etre I: Réflexion et mystère, II:
Foi et réalité (Aubier, 1951), Les Hommes contre l'Humain (La Colombe, 1951).
2) Het meest bekende daarvan is Le Monde cassé, Desclée De Brouwer, 1933.
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Welnu, dit werk heeft R. Troisfontaines voor hem willen doen3). En hij deed het met
goed gevolg, naar het getuigenis van Marcel zelf in de brief die als voorwoord dient.
Uit eerbied en genegenheid voor zijn Auctor en Meester zette R. Troisfontaines zich
tot een uiterst geduldige studie met een ononderbroken begrijpende aandacht. Men
bedenke dat hij al de geschriften van Marcel heeft gelezen en op fiches genoteerd,
om ze dan in een nieuw verband samen te brengen tot een systematisch volledig
geheel, zoals hij zou gedaan hebben met eigen nota's en voor een eigen boek. De
bibliographie leert ons wat dat zeggen wil: de loutere opsomming van Marcel's
uitgegeven en onuitgegeven schriften beslaat in het aanhangsel vier en veertig grote
bladzijden compacte tekst. Het zijn 24 toneelstukken, 9 bundels philosophische
essay's, 10 bijdragen voor boeken in samenwerking geschreven, 37 voorwoorden,
ongeveer 2000 artikelen, waaronder vele uitgebreide boekbesprekingen, 23 kaften
met onuitgegeven handschriften, 22 andere philosophische notabundeltje's, 15
onuitgegeven of onafgewerkte theaterstukjes, 54 onuitgegeven opstellen, verslagen
en conferentie's en een tiental radio-redevoeringen.
Uit dit ontzaglijk materiaal wist Pater Troisfontaines de dominerende themata te
lezen en het levende eenheidsprincipe te onderscheiden. Het geheel vertolkte hij als
het ware in een klankrijke metaphysische symphonie. Marcel getuigt in dankbaarheid
dat de aldus bekomen synthese zijn zo genuanceerde gedachte uiterst getrouw
weergeeft: ‘dit boek had ik zelf willen schrijven’. Aan de chronologische orde dier
geschriften heeft zich Pater Troisfontaines, op enkele uitzonderingen na, weinig
gelegen gelaten, want ‘in geestelijke dingen heeft de chronologie, dit is de tijd, weinig
te betekenen’. Problemen en oplossingen bleven bij Marcel steeds dezelfde, slechts
hun orchestratie wisselde met de tijd. Ook het probleem der bronnen speelde geen
rol, daar het toch ging om persoonlijk uitgewerkte onderwerpen.
Maar de persoon die ze uitdacht en beleefde was van des te groter belang: hij is
zelf de bron en de verklaring van het hele oeuvre. Daarom wordt ons Gabriel Marcel
in de inleiding voorgesteld op een discrete en eerbiedige manier, maar niet zonder
bewondering. Vóór ons verschijnt de sympathieke man van de ‘communion’, voor
wie maar één lijden denkbaar is: de eenzaamheid; en maar één volledig geluk: de
bestendiging van het intersubjectieve ‘zijn’ in wederzijdse weggave van eenieder
aan eenieder. In het ongeloof opgevoed, bekeerde deze man zich op veertigjarige
leeftijd omdat hij buiten het geloof te vergeefs antwoord had gezocht op de angstige
vraag: wat gebeurt er met de doden? Het was hem duidelijk geworden dat men pas
zich zelf wordt en is in het geloof en de getrouwheid aan een persoonlijke ons te
gemoet komende God. In het philosophisch idealisme, waarin Marcel werd opgeleid,
vindt de mens zijn persoonlijkheid niet. Immers de uitsluitend logisch-objectieve
denktrant van het idealisme gunt geen plaats aan het ‘mysterie’, aan al wat niet kan
worden teruggebracht tot begrippen en problemen. Het verwaarloost de waarneming,
de gevoelens, de waarden, de vrijheid, de verantwoordelijkheid en, erger nog, de
concrete existentie zelf. In zijn stramme hoogmoed ontzegt het ons elke dialoog, elke
uitwis3) Roger Troisfontaines, S.J., De l'existence à l'être, La philosophie de Gabriel Marcel.
Lettre-préface de Gabriel Marcel. 2 delen, 416 en 432 blz. Publications de la Faculté de
Philosophie et Lettres de Namur, fasc. 16 en 17, Nauwelaerts, Louvain en Vrin, Paris, 1953,
Fr. 260.
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seling van persoonlijkheid. Het sluit ieder van ons op in zijn eigen enge eenzaamheid
en geeft het individu prijs aan de techniek.
De levende grondgedachte der ‘communion’ vindt in het rijke temperament van
Marcel drie uitdrukkingswijzen: de muziek, het drama, het philosophisch essay. De
minst objectief-uitbeeldende aller kunsten, de muziek, openbaart hem zijn geestelijke
betrekkingen met wereld, mens en God. In de improvisatie op de piano baant hij zich
zijn weg tot de intimiteit met de anderen. In het schouwspel weet hij de gevoelens
te scheppen en te incarneren, die uit het metaphysisch mysterie van de mens groeien,
en de moeilijkheden te veraanschouwelijken welke de mens op zijn weg vindt wanneer
hij de anderen poogt te ontmoeten en zich wil openstellen voor God. Muziek en
drama dan wakkeren de reflexie aan en zoeken naar een scherpere uitdrukking. Heel
dit streven van uit de concrete menselijke situatie naar de hoogste communie der
interpersonele liefde dringt naar formele explicitatie en uiteindelijk naar het systeem:
nu is het woord aan de philosoof. Maar de philosoof Marcel expliciteerde slechts
gedeeltelijk wat hij beleefde, en bleef zoeken. Nooit wilde of kon hij de
grondstructuren afzonderen en onderling in elkaar voegen.
Dat deed Pater Troisfontaines voor hem. Hij heeft de leidende principes der essay's
uit het impliciete opgediept. Hij vond de gouden draad die de wonderbaar fijn
bewerkte stoffen tot een prachtgewaad weefden. Die gouden draad is niet de
rationalistische identiteit met het zijn, maar de ontologische participatie of communie
ermee. ‘Zijn’ is een op onze eigen wijze deel hebben, niet aan de starre platoonse
idee, maar aan de fonkelende rijkdom van het reële. Zoals de titel van het boek het
aangeeft, verheft men zich van uit zijn ‘existentie’ tot dat ‘zijn’: de l'existence à
l'être. Deze verheffing speelt zich af in drie stadia.
Ieder mens ervaart zichzelf als opgenomen in een levenssituatie die hij niet gekozen
heeft. Toch maakt ze hem tot wat hij is. Ze gaat zelfs vooraf aan het bewustzijn dat
hij ervan beleeft. De gouden draad is reeds in zijn leven, al blijft hij nog onzichtbaar.
Dit is het stadium van de existentie.
De existentie is dus zeer eenvoudig de concrete situatie waarin eenieder zich
bevindt vóór dat hij persoonlijk begint te redeneren. Hij is daar, gevat in tijd en
ruimte, in een lichamelijk universum. En toch reikt hij tevens, als bewuste geest,
boven tijd en ruimte uit, boven de dingwereld. Van meet af aan voelt hij zich als een
individuele, historische, verantwoordelijke geest, blootgesteld wel is waar aan de
verleiding en aan de verkrachting van die wereld der lichamen, maar ook beschikbaar
voor hogere invloed en zuiverder roeping. De existentie is mijn situatie, en kan
daarom nooit restloos beschreven of geobjectiveerd worden, want dan hield ze juist
op mijn situatie te zijn. Ze is geen probleem dat ik langs alle kanten kan gaan bekijken
om het dan op te lossen. Ze is, binnen in mij, een mysterie dat ik te beleven heb.
Slechts als belevings-ervaring is zij onbetwijfelbaar, niet als klare en duidelijke
voorstelling. En zij wordt beleefd in de zinnelijke waarneming. De zinnen fungeren
dus niet als ontvangers of uitzendingsposten; ze zijn mijn incarnatie zelf. Mijn lichaam
‘heb’ ik niet: het ‘is’ mijn onmiddellijk bestaan in continuïteit met de werelddingen.
Nu is deze onmiddellijke beleving der existentie louter ervaring en empirie. Ze
levert als zodanig geen betekenis op. Wél bevat haar mysterie een betekenis, maar
die betekenis moet de mens veroveren door na te denken, door de zogenaamde
reflexie's. Dan vordert hij achtereenvolgens tot het tweede en tot het derde stadium,
dat van de objectivatie en dat van het zijn.
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De mens moet leven, en wél in de situatie waarin hij aan zich zelf is ontwaakt, in en
bij middel van de stoffelijke wereld. Om te leven moet hij die wereld gebruiken, haar
dus bewerken, en hij kan ze niet bewerken zonder over haar na te denken: hier begint
de eerste reflexie. Om de wereld door het denken bruikbaar te maken, moet men hare
elementen afzonderen van de existentie waarin ze, als planten in de grond, geworteld
zijn. Zo afgezonderd moet men ze opvangen in levenloze maar praktische begrippen
en tenslotte in cijfers. Dan is de wereld ge-objectiveerd en het domein geworden van
de ‘objecten’, van de wetenschap en van de techniek.
Dit tweede stadium en de reflexie waaruit het zich ontwikkelt zijn nuttig en nodig
want ze brengen iets van de betekenis der existentie aan den dag. Ze beschouwen
echter uitsluitend haar stoffelijk en quantitatief aspect. De ‘participatie’ echter en
het geestelijk-bewust verantwoordelijke mens-zijn blijft hun verborgen aangezien
ze de ‘dingen’ daaruit hebben gerukt. De wetenschap lost wel technische problemen
op maar gaat achteloos aan het zijnsmysterie voorbij. Van de gouden draad weet ze
niets.
Door haar verbazende vorderingen en door de ongehoorde macht die zij de mensen
in handen geeft, is de techniek een aanhoudende verleiding om geheel de existentie,
zowel de mens zelf als zijn waarden, als een ‘ding’ op te vatten, te verklaren en uit
te buiten. Onze eeuw is aan die bekoring bezweken. Zij is de eeuw, niet slechts van
de techniek - dit ware geen kwaad - maar van de technocratie, van het utilitarisme
en het mechanicisme, van het hebben en het berekenen. De mens is aan de existentie
ontworteld. Daarom verstikt hij in de techniek voor zover hij geest is. Er is geen
plaats meer voor essentieel menselijke componenten als bewondering en eerbied,
esthetisch gevoelen of religieus beleven, en evenmin voor ware vriendschap en echte
liefde, of voor een edele, vrije ontplooiing der persoonlijkheid. De persoon is slechts
een identiteitskaart, een nummer, een ding dat men gebruikt en misbruikt. Voor de
anderen is hij een voorwerp van hebzucht en propaganda, van oorlog en tyrannie en
voor zichzelf een gesloten en leeg egoïsme. De gouden draad van het bestaan is
afgebroken. Het mysterie is vervlakt tot een probleem - dat onoplosbaar blijft.
Want de mens behoudt zijn ongebruikt communie-vermogen, zijn heimwee naar
de verloren harmonie met het heelal en met zichzelf, naar het participerende zijn.
Hij is overstelpt door walging en wanhoop voor zijn ontzield bestaan in een zinneloze
‘gebroken wereld’. Hij staat hulpeloos tegenover de mistoestanden in de vorige eeuw
reeds voorspeld door Kierkegaard en verketterd door Nietzsche. In onze eeuw hebben
romanschrijvers als Georges Duhammel in Scènes de la vie future, als Aldous Huxley
in The brave new world, als Vergilius Gheorghiu in Het vijf-en-twintigste uur, de
toekomstige samenleving geschilderd, waarin de heerschappij der techniek haar
hoogtepunt zal bereiken. Alle existentialisten sluiten zich aaneen om het proces der
technocratie te voeren. Op dit punt althans zijn zij het onderling eens.
Marcel is misschien de enige onder hen die de goede weg wijst naar de redding.
Zo de mens het wil, want hij is vrij en dus verantwoordelijk, kan hij de communie
met de realiteit herstellen door een ‘tweede reflexie’. Hij toch kan dieper en geheel
anders nadenken over zijn situatie in de wereld der techniek; hij kan die communie
herstellen en als het ware herscheppen door ze reflecterend te verheffen tot het
eigenlijk zijnsniveau. Hiermee treedt hij in het derde stadium.
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Wat de mens tot actueel bewustzijn moet expliciteren, is de metaphysische onrust
die hem altijd beheerst. Die onrust is het heimwee, dat bij hem nooit helemaal
verstomt, naar iets dat zich niet laat herleiden tot het schimmenspel der onbestendige
verschijnselen, namelijk naar het ‘zijn’ en het ‘medezijn’. De tweede reflexie is dus
een bezinning die zich terugtrekt uit de wereld van het bezit. ‘Zijn’ moet dus begrepen
worden als dat wat niet in de ‘objectieve’ ervaringen voorhanden is, en wat toch mijn
verwachtingen kan vervullen.
Deze inkeer plaatst mij eigenlijk vóór de keuze tussen objectivatie en participatie.
Ofwel laat ik me - wetens en willens ditmaal - nog eens wegspoelen door de
dingwereld, en tracht ik me, te midden van die wereld, op me zelve in te richten als
autonome entiteit. Dan wordt ik de egoïstische bezitter en uitbater van dingen en
verval ik terug in het stadium der objectiviteit. Ofwel verzaak ik aan de objectieve
houding, en besluit ik die van het ‘geloof’ aan te nemen. Door dit ‘geloof’ verbind
ik me en ‘verplicht’ ik mij om persoonlijk getrouw te worden aan het reële. Ik schenk
me weg in liefde aan het ‘zijn’, aan de ander, aan God. Zó schep ik mijn eigen
persoonlijkheid. Voortaan hoef ik niet meer te produceren of uit te leggen, maar wel
te begrijpen en te communiceren met het ‘zijn’. Met het zijn in de wereld, in mezelve,
in de anderen, in God. Deze viervoudige communie met het zijn ontleedt Pater
Troisfontaines in de vier grote delen van zijn werk.
Enkel de twee laatste willen we hier nog even belichten. Volgens Marcel is men
zelf geen persoon zo men de anderen niet herkent en aanvaardt als personen. Men
is slechts in de dialoog. Zijn is zijn-met: ‘la métaphysique, c'est le prochain’. Van
dit ‘zijn-met’ ontleedt Marcel de steeds wijdere kringen vanaf de familie tot de
universele menselijke broederschap. Het mede-zijn is onsterfelijk, want de
eenheidsband van de liefde kan niet vergaan, omdat hij waarlijk is. Daar nochtans
de menselijke persoon gebrekkig is, kan hij zijn bestendigheid, en dus zijn
onsterfelijkheid, slechts ontlenen aan de absolute Andere. Bijgevolg is het beroep
op God ‘la seule ressource pour assurer la survie réelle de la communion d'amour’.
Zo komen we dan te spreken over de communie met God. - Heel het leven en heel
het werk van Gabriel Marcel convergeren naar de ontdekking van de levende God.
De drijfveer van ons aller bestaan, meent hij, is een hartstochtelijk zoeken naar en
een aanroepen van God. Hem interesseren nochtans niet de bewijzen van Gods
bestaan. Hij beschouwt ze zelfs als onmogelijk, omdat bewijzen op begrippen
berusten, dus op ‘objectivatie’ of verdinging. God echter is geen ding. Kon men God
bewijzen, dan ware Hij niet meer God. Maar er is een concreet mysterie van de
ontmoeting met ‘le Toi absolu’, zoals Marcel die zelf mocht beleven. Het gaat hier
trouwens hoegenaamd niet om een intuïtieve of mystische ervaring à la Bergson,
nog veel minder om puur subjectieve sentimentaliteit. Het gaat om een persoonlijk
en geleidelijk proces, van uit ieders eigen concrete, existentiële (eerste stadium) en
geöbjectiveerde (tweede stadium) situatie. In die situatie wordt het heimwee naar
het zijn vernomen, als een roepstem die vraagt: ‘Wie ben ik?’
Wie ‘gelooft’ en dus getrouw wil zijn aan zijn reële situatie en roeping, bezint
zich. Hij gaat inzien dat de vraag niet empirisch of ‘objectief’ kan beantwoord en
verklaard worden; dat ze ook geen uiteindelijke bevrediging kan vinden in de
intersubjectiviteit der mensen, aangezien een ander mens altijd nog voor een deel
‘objectivabel’ is en mij dus niet zonder meer kan doen ‘zijn’.
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Geloven is dus een postuleren van een vrij, transcendent, absoluut ‘Gij’ dat mij
tegemoet zal komen en mij in een hogere dialoog zal laten deel hebben aan zijn volle
Zijn.
Dit postuleren neemt steeds de vorm aan van een gebed, van een ‘aanroeping’
(invocation, recours absolu, appel humble à la transcendance), want de andere, mens
of God, heb ik niet in mijn macht, ook niet in de macht van mijn redeneringen. Het
gebed bevat derhalve een ontvankelijkheid tegenover Gods initiatief en een overgave
aan Hem. Door het biddend en zich wegschenkend aanvaarden van God betreedt
men het niveau van de communie met het Zijn. Nu is men zichzelf, omdat men God
gevonden heeft in de dialoog. Wie dan nog twijfelt aan Gods bestaan, vernietigt
zichzelve. Maar wie Hem verder getrouw blijft, zal uit zijn volheid weer bij anderen
voor God gaan getuigen.
Klaarheidshalve hebben we het zo pas beschreven proces der tegemoetkoming
enigszins vereenvoudigd. Deze manier om God te benaderen doet onze natuur geen
geweld aan, omdat ze ons niet licht uit onze geïncarneerde situatie en ons niet in het
louter geestelijke laat verzwinden. Daaruit volgt dat de ontmoeting met het
Transcendente niet geschieden kan tenzij in het zintuigelijke: daarom is de zich
openbarende God in Jesus Christus mens geworden. Deze geïncarneerde
Transcendentie moet eenieder in zijn zintuigelijke waarneming en in zijn persoonlijke
roeping ontdekken. Elementen dezer zintuigelijke waarneming zijn de zichtbare
Kerk, hare liturgie, de sacramenten, de H. Schrift, en de dogma's; het fundamenteel
zinnelijk feit is de Verrijzenis van Christus.
Met deze laatste wending van heel het zijnsproces blijkt nog duidelijker dat voor
Marcel geen ontmoeting met God mogelijk is buiten de christelijke Openbaring,
buiten een genadig, aan onze natuur niet verschuldigd, vrij initiatief van God. Zonder
ontmoeting met God evenwel ben ik niet en is iedere ontologie onmogelijk. Zonder
geloof dus, en wel zonder bovennatuurlijk geloof, is er voor Marcel geen ontologie.
Een begrippelijke, rationele ontologie immers is klinkklare onzin. Zonder geloof
blijft men hangen in het eerste of tweede stadium, dit wil zeggen beneden het ‘zijn’.
Marcel protesteert heftig tegen de verdenking van fideïsme en Pater Troisfontaines
schijnt dit protest stilzwijgend te aanvaarden. Indien men met Marcel het woord
‘fideïsme’ zo verstaat dat ‘Gods realiteit zou afhangen van mijn acte van geloof’ (II,
251), dan heeft hij zich daar voorzeker niet aan bezondigd. Maar volgens het normaal
gebruik slaat het ‘fideïsme’ op de stelling dat de zijnsleer uiteraard afhankelijk is
van Gods vrije Openbaring en genade. We hebben de keuze tussen het aanvaarden
van de bovennatuur of het vervallen in het scepticisme, zegt Marcel uitdrukkelijk.
Wat hij daar vergoelijkend aan toevoegt (zie II, 291 en 346-347) blijkt in aperte
tegenspraak te zijn met zijn uitdrukkelijke negatieve leer over het objectieve begrip.
Daarom zien wij niet in hoe Marcel aan het fideïsme ontsnapt.
Met deze beoordeling zijn we overgegaan tot een kritiek op de philosophie van
Marcel. Die kritiek is nodig, want, al achten wij de boeken van Marcel buitengewoon
verrijkend en verheffend, en daarom ook aanbevelingswaard, toch moeten we soms
voorbehoud maken. Pater Troisfontaines had zich ten doel gesteld de gedachten en
onderzoekingen van Marcel slechts te synthetiseren. Alhoewel hij ze niet aan een
kritiek wil onderwerpen, waarschuwt hij eerlijkheidshalve dat hij niet zonder meer
al de opvattingen van zijn vriend voor eigen
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rekening neemt. In het slotwoord duidt hij de richting aan welke een kritiek zou
moeten inslaan.
Marcel geeft aan de woorden ‘objectief’ en ‘wetenschappelijk’ een al te ongunstige
betekenis. Ze slaan dan op wat louter empirisch, begrippelijk en technisch is, met
uitsluiting van alles wat de stoffelijke dingwereld transcendeert. Dan heeft hij
natuurlijk ook gelijk waar hij elke ‘objectieve’ philosophie en alle ‘objectieve’
godsbewijzen verwerpt. Verstaat men echter die woorden in een ruimere en ook meer
gebruikelijke betekenis, dan bevat reeds het begrip als zodanig, de participatie van
het ‘zijn’, ja van God. Meteen is dan het klassiek rationeel en objectief Godsbewijs
geldig. Deze ruimere betekenis, zo meent Pater Troisfontaines, wordt door Marcel
wel erkend. Doch hij laat aan anderen de taak over ze in een systematische - b.v.
thomistische - philosophie te verwerken. Wat hem betreft zoekt hij liefst meer
persoonlijke paden om naar God op te stijgen. Ons komt het voor dat Pater
Troisfontaines te mild is in zijn oordeel. Marcel heeft de ruimere opvatting van
‘objectief’ en ‘wetenschappelijk’ niet enkel buiten bespreking gelaten, maar
herhaaldelijk en uitdrukkelijk verwerpt hij haar tot in zijn meest recente uitlatingen.
Zijn tocht naar de Godsontmoeting veronderstelt dat onze rede en al onze begrippen
ons afwenden van God en van het zijn. Een bewijs of betoog (‘démonstration’) van
Gods bestaan is voor hem altijd een onding, ja een godslastering geweest. De
redeneringen van grote philosophen kunnen misschien onweerlegbaar schijnen voor
wie zich eenmaal in hun enge gedachtengang waagde; maar daarom zijn ze nog niet
overtuigend en bewijskrachtig. ‘Je m'inscris en faux contre l'idée même d'une
démonstration de l'existence de Dieu’, zo schreef hij nog onlangs. Daarbij verwees
hij naar zijn werk: Du Refus à l'Invocation. Marcel ontzegt ten andere alle waarde
aan het ‘grove’ en ‘afschuwelijke’ begrip van oorzakelijkheid (zie b.v. Le mystère
de l'Etre, II, blz. 52 en 144), terwijl toch dit begrip de meest onontbeerlijke schakel
uitmaakt van elk rationeel Godsbewijs. Dit alles staat evident in verband met zijn
onmiskenbare fideïstische strekking.
We moeten nog op een ander, even belangrijk, tekort wijzen. Onze oorspronkelijke
situatie - Marcel's existentie - wordt volgens hem zuiver zinnelijk waargenomen. Zij
behoort dus tot een niveau dat lager gelegen is dan het zijn: zij is niet. Al is zij een
mysterie, toch is ze geen ‘mystère de l'être’. Deze leer nu is onjuist en sleept zware
gevolgen achter zich aan. In dit geval toch is heel de stoffelijke natuur en de
menselijke incarnatie in 't bijzonder, principieel onbegrijpelijk of inintelligibel. De
‘objectieve’ wetenschappen blijven relatief, subjectief, symbolisch. De mens echter
die Gods openbaring gelovig aanvaardt, wordt mede-schepper van het zijn, en hij
die haar niet aanvaardt of er niet mee begenadigd is, is gedoemd tot een radicale
zijnsonwetendheid en zijnsondergang.
Deze leer is onjuist, zeiden we. Immers de waarneming onzer existentie is van
meet af aan opgenomen in een zijnsoordeel. Want het zijnsoordeel is tevens op de
zinnelijk waargenomen existentie en op het transcenderende zijn betrokken. Ook de
loutere existentie, hoe onpersoonlijk, onbewust en stoffelijk ze ook is, heeft reeds
deel aan het zijn. Het is onmogelijk dit alles hier te bewijzen. Maar het blijkt duidelijk
hoe erg het is voor de philosophie van Marcel dat ze niet gebouwd is op een soliede
critische basis.

Streven. Jaargang 8

Op deze fundamentele gebreken moesten we wijzen. Toch ligt het niet in onze
bedoeling een nadere kennismaking met Marcel af te raden. Marcel is op de eerste
plaats een eerlijk, edelmoedig zoeker langs de eigen wegen die voor hem
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in de loop van zijn persoonlijk leven open gingen, en een trouw getuige van wat hij
er ontdekte. Dat was zijn persoonlijke zending. Indien we afzien van de veto's die
hij stelde tegenover de rede en het discursieve denken, indien we van elders een vaste
zijnsphilosophie meekregen die de grondstructuren van mens, wereld en God en van
heel het bestaan waarborgt, dan zal ook het vele positieve dat Marcel ons schonk
daarop vaste steun vinden, dan zullen zijn gedachten een verder openbloeien van de
echte zijnsmetaphysica met zich brengen, dan leiden ze ons over de adellijke weg
der reflexie, der verantwoorde optie en der getrouwheid naar de communie in liefde
met mensen en God. Zo bezorgt ons Marcel een gewenste aanvulling der metaphysica,
die dreigt te abstract te blijven, een noodzakelijke bekroning der philosophie, die
anders haar doel voor een belangrijk deel zou missen. In die zin kunnen we dan ook
volledig instemmen met de sobere schone lof waarmede Pater Troisfontaines zijn zo
voortreffelijk werk besluit: ‘De rijk gevarieerde, diep authentieke philosophie van
Marcel kan aan ons allen een krachtige steun verlenen op bepaalde ogenblikken van
onze geestelijke reis. Ze verdedigt ons tegen alle bekoringen van het onmenselijke.
Zij maakt ons gevoelig voor het mysterie waarin we baden. Zij voedt ons op tot een
persoonlijke methode van reflexie. Onvermoeibaar richt zij onze schreden naar de
liefderijke communie met de evennaaste en met God’. Veeleer dan metaphysische
verhandelingen, biedt Gabriel Marcel aan intellectuelen die reeds een metaphysica
hebben, voortreffelijke en weldadige meditatieboeken, te gebruiken in alle mogelijke
toestanden waarin een modern christenmens kan komen. Enig in hun soort, zijn ze
wellicht ook onontbeerlijk.
Het werk van Gabriel Marcel bestaat vooral uit schitterende détailanalysen. Het
détail hebben we hier nochtans geheel weggelaten; dat laat zich immers niet
samenvatten. Ons doel is bereikt als we de lezer hebben kunnen bewegen om zelf
het boek van Pater Troisfontaines of het werk van Marcel ter hand te nemen, en om
dan persoonlijk de waarheid van het zijnde te gaan opzoeken, niet om er zich het
schouwspel van te verschaffen, maar om ze in eigen leven actief op te nemen.
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Letterkundige kroniek
Prof. Anton Kippenberg, mentor van de Vlaamse letterkunde in het
Duitse taalgebied
door J. Mertens
Anton Kippenberg (Bremen 1874) scheen wel voorbestemd te zijn om boekhandelaar
te worden, niet alleen om familie-overwegingen, maar ook omdat zijn veelzijdige
belangstelling en zijn idealistische levensbeschouwing praktisch werden ingetoomd
door commercieel doorzicht. Na zijn leerjaren te Lausanne werkte hij bij Engelmann
te Leipzig (1896), het centrum van de Duitse boekhandel; ondertussen bezocht hij
de universiteit en behaalde in 1901 de titel van Doctor Philosophiae et Magister
Artium. Met Poeschel beheerde hij dan de Insel Verlag, waarvan hij de meest
gereputeerde Duitse uitgeverij maakte tijdens zijn veertigjarige activiteit; vooral
Ricarda Huch, Hans Carossa, Rilke en Hugo von Hoffmanstal vestigden de roem
van zijn zaak; hij zelf werd een vermaard Goethekenner en bibliofiel. Tijdens een
gruwelijk bombardement op 3 December 1943 werd de uitgeverij volledig vernield,
en dus ook de 5000 exemplaren van Timmermans' Familie Hernat, die juist van de
pers gekomen waren. Op zijn hoge leeftijd vond Kippenberg nog de bittere moed
om te Wiesbaden volledig opnieuw te beginnen, hoewel hij wist dat hij Leipzig nooit
meer zou weerzien, en dus ook niet het schip in zandsteen dat hij daar in de gevel
had laten bouwen naar een model op een Gents schippershuis (men had hem gemeld
dat alleen dit gevelstuk ongedeerd uit de ramp was gekomen). Hij stierf op 21
September 1950.
Vóór het Gentse schippershuis had hij in 1914 gestaan als stafkapitein. In 1916
schreef hem zijn vriend Petersen dat hij toevallig een interessante debuterende
schrijver had ontmoet die in Holland een indrukwekkend boek genaamd Pallieter,
had laten verschijnen. Hij leest het met geestdrift en organiseert met de toen
dertigjarige Timmermans een ontmoeting in Antwerpen. De Lierenaar was op slechte
schoenen te voet daar heen gekomen. Hij sprak bedeesd over zijn jeugd en het ontstaan
van zijn eerste werken en kreeg tot zijn grote verbazing een contract met klinkende
vooruitbetaling.... Dit contract was de grondslag van een dertigjarige samenwerking
en vriendschap, zodanig dat bij ieder bezoek van Timmermans aan Leipzig in latere
jaren de hele uitgeverij feestvierde.
Onmiddellijk begon Kippenberg Pallieter te vertalen, maar hij keerde zich weldra
tot Het kindeke Jezus in Vlaanderen, dat hij boven alles verkoos en met echte liefde
‘nadichtte’ (‘Ich bin glücklich, dass mein Name mit dieser Dichtung verbunden
geblieben ist’). Wat Anton Kippenberg heeft gepresteerd voor de verspreiding van
de Vlaamse literatuur, die sedert Conscience de grenzen niet
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had overschreden, spreekt duidelijk uit een kort commentaar van in de Insel Verlag
verschenen Vlaamse werken1).
Vóór 1914 verschenen alleen een drietal werken van de Antwerpse kunstenaar
Henry van de Velde, die van 1901 tot 1914 in Duitsland woonde (o.a. Vom neuen
Stil, 1907, en Amo, 1909); verder de meeste dichtbundels van Verhaeren (door Stefan
Zweig nagedicht) en ten slotte Charles de Coster's Uilenspiegel und Lamme Goedzak,
vertaald door Albert Wesselski (1912; deze eerste bestseller bereikte 88.000 ex. bij
Kippenberg's dood).
In 1916 wekt Kippenberg in Duitsland belangstelling voor Vlaanderen door het
uitgeven van een tijdschrift Der Belfried, eine Monatschrift für Gegenwart und
Geschichte der belgischen Lande (24 nrs. tot 1918) en brengt hij het eerste eigenlijke
Vlaamse werk van de pers: Tony's Ernst Staas, in eigen vertaling. Weldra verschijnt
Der Löwe von Flandern (vertaler: Severin Rüttgers: 15.000 ex.) en drie
Middelnederlandse werken: Ruusbroec's Das Buch von den 12 Beghinen, Schwester
Hadewichs Visionen en Lanzelot und Sanderein (alle drie vertaald door F.M.
Huebner); steeds in hetzelfde jaar verschijnen nog: Alte flämische Lieder, dan van
Conscience: Der Rekrut, en van Streuvels: Der Arbeiter (weer door Kippenberg zelf
vertaald). Ten slotte bracht de grote R.-A. Schröder zijn bijdrage: zeer intelligente
nadichtingen van Gezelle's poëzie, van Streuvels: Die Ernte en van Teirlinck: Johann
Doxa.
Het jaar 1916 mag dus voor de Vlaamse literatuur bij haar uittocht over de grenzen
wel beslissend genoemd worden; het begin is inderdaad geweldig: onze beste auteurs
zijn vertegenwoordigd en Kippenberg heeft voor een eminente schaar vertalers
gezorgd, die in 1917 onverdroten zullen voortwerken.
In dat jaar verschijnen Vermeylen's Der ewige Jude (weer door Kippenberg
vertaald), René de Clercq's Nothorn (Wolfgang von Unger) en we horen het eerste
Noordnederlands geluid in de Insel: gedichten van Verwey (Paul Cronheim). In 1918
noteren we Streuvels' Flachsacker (Peter Mertens; bereikte in 1942 slechts zijn
32.000ste ex.), Buysse's Rose van Dalen (Georg Gärtner) en in de Middelnederlandse
reeks van Huebner verscheen Mariechen von Nymweghen; dezelfde vertaler besloot
dan met een Flämisches Novellenbuch (met bijdragen van Verschoren, Buysse,
Sabbe, Vermeylen, Van den Oever, Van de Woestijne, Toussaint, van Boelaere en
Felix Timmermans' De zeer schoone uren van juffrouw Symforosa, begijntje).
Toen kwam de militaire, politieke en economische ineenstorting van Duitsland,
maar Kippenberg zou toch trachten het contact van de Duitse lezers met de jonge
Vlaamse literatuur, dat hij alleen had tot stand gebracht, levendig te houden. Dit was
in theorie niet zo moeilijk, want honderdduizenden Duitse soldaten hadden Vlaanderen
ontdekt en hadden er tot hun grote verbazing een taal horen spreken die hun
verstaanbaar bleek. Het terrein lag omgewoeld en vruchtbaar, het wachtte slechts op
de zaaier; en die zaaier was Anton Kippenberg....
Deze begon met een meesterlijke zet: het voor Duitsland uiterst sombere jaar
1) Misschien is het wel interessant mee te delen dat de volgende gegevens op de Insel Verlag
zelf onbekend zijn. Het archief werd te Leipzig vernietigd, en tevens talrijke perscritieken
over Vlaamse auteurs, door de heer Peter Mertens daar verzameld. De nieuwe Zweigstelle
van de Insel te Wiesbaden vertrok zonder enig dossier van voorbije publicaties.... Slechts na
moeizame navorsingen was het mogelijk deze absoluut exacte gegevens aan de definitieve
vergetelheid te ontrukken.

Streven. Jaargang 8

54
1919 liep naar zijn einde, naar een troosteloos ‘Weihnachten’; toen zaaide Kippenberg
het door hem zo geliefde werkje van Timmermans: Das Jesuskind in Flandern; nooit
werd een kerstboek met zulk een ontroerde dankbaarheid ontvangen, en als de Duitse
lezers die bewonderende genegenheid voor Vlaanderen en Timmermans hebben
bewaard, dan is dit grotendeels aan Kippenberg's praktisch idealisme te danken (het
werkje bereikte 79-000 ex. in 1950); van toen af is het Duitse kerstfeest werkelijk
ondenkbaar zonder Timmermans2).
Hiermee had Kippenberg echter de hoofdvogel nog niet geschoten. Wel was het
literair contact tussen Timmermans en de Duitse lezers stevig, want op een
gevoelsbasis, gelegd, maar in 1921 zou hij die genegenheid, ten minste van Duitse
zijde, tot enthousiaste bewondering opdrijven. In dit jaar verscheen onverwacht
Pallieter met schetterende bazuin in de troosteloosheid van de verslagen natie, met
haar eigen sombere ‘asfaltliteratuur’.... Dit boek is voor Duitsland werkelijk een
sociale weldaad geweest, want de uitbundige levenslust van de Vlaamse dagenmelker
was zo aanstekelijk dat Timmermans reeksen dankbrieven kreeg, zelfs van door hem
bekeerde zelfmoordenaars.... De magiër Timmermans werd de verbaasde redder van
duizenden vertwijfelden (tot nu toe werden van het boek een kwart millioen ex.
gedrukt). Kippenberg had de grote Duitse lezersmarkt met de oppertroef Timmermans
stormenderhand veroverd en in zijn spoor stroomden nu talrijke Vlaamse werken
door de geslagen bres. Het kwam zelfs zover dat door verschillende uitgevers
onbenullig werk uit Vlaanderen aan de man werd gebracht, alleen maar met behulp
van het beste reclameopschrift voor een vreemd boek: het kwam uit Vlaanderen,
land van Timmermans.... De prachtige medaille had dus haar keerzijde: Vlaams werd
synoniem van ‘Timmermaniaans’, en wie anders schreven (cynici, psychologische
romanciers, probleemzoekers enz.) waren on-Vlaams en werden op dezelfde leest
geschoeid als alle andere buitenlandse auteurs. Slechts de ‘Timmermanianen’ kregen
de cote d'amour, en dat sommige ‘anderen’ hun jaloersheid en ergernis niet konden
onderdrukken is ons allen bekend.
In 1919 had Kippenberg de eerste Vlaamse bestseller in Duitsland verspreid: Die
sehr schönen Stunden von Jungfer Symforosa, dem Beginchen (170.000 ex. in 1942).
De andere werken van Timmermans worden nu in ononderbroken vloed op de markt
gebracht. Het grootste succes kenden: Das Triptychon von den heiligen drei Königen
(220.000 ex. in 1952), Bruegel (40.000 in 1940), Aus dem schönen Lier (80.000 in
1943), Sankt Nikolaus in Not und andere Erzählungen (225.000 in 1951), Zum
Krabbenkocher (100.000 in 1945) enz.
De intelligente zakenman Kippenberg wist daarenboven van Timmermans' talrijke
lezingen zulk een publicitair gebruik te maken dat zijn bekendheid en populariteit
doordrong van de statige Goethegesellschaften tot in het gewoonste arbeidersgezin.
Al zijn romans, novellen, verhalen, toneelwerken en gedichten werden verspreid, en
wat de Insel niet renderend achtte werd door andere uitgevers nog dankbaar
gepubliceerd (Ins Land der Apfelsinen en Minnekepus bij Schwann, Düsseldorf;
Kleine Leute aus Flandern bij Reclam, Stuttgart). Zelfs vonden Oostenrijkse en
Zwitserse uitgevers het nog nodig reeds in Duitsland gedrukte werken opnieuw op
de markt te gooien (Ins Land der Orangen en
2) Zelfs in de Sovjet-zone van Duitsland werden vóór Kerstmis 1953 nog lezingen uit
Timmermans' Triptychon gehouden ‘vor vielen gespannt lauschenden Zuschauern’
(Sächsisches Tageblatt, Dresden, 11 Dec. 1953)....
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Anna-Marie bij Amandus, Wien; Der Tag der Tiere, Pallieter en Jesuskind in
Flandern bij Die Arche, Zürich).
Dank zij onze, door dit succes hoogst verbaasde, ‘ambassadeur der Vlaamse
letteren’ werden vooral twee Timmermanianen in Duitsland bekend. Eerst komt
Ernest Claes met: Flachskopf (1930; 41.000 in 1944), Hannes Raps (95.000 in 1945),
Black (4000), Bruder Jakobus (13.000 in 1944), Die Heiligen von Sichem (30.000
in 1951), Konkelhof und Wasinghaus (13.000 in 1941), en Jugend (18.000 in 1950).
In verschillende van deze werken verschenen Timmenmans' overal bekende
tekeningen en zelfs een inleiding van zijn hand in Flachskopf.
De tweede is Antoon Coolen, die ook aan Timmermans zijn relatieve populariteit
in Duitsland te danken heeft3): Brabanter Volk (1933; 21.000 in 1946), Das Dorf am
Fluss (1936; 12.000 in 1941), Drei Brüder (9000 in 1941), Weihnachten in Brabant
(30.000 in 1947), Das Wirtshaus zur Zweitracht (5000 in 1941) en Aus der kleinen
Welt (5000 in 1950).
Verder verschenen bij de Insel Verlag nog volgende vertalingen uit het Nederlands:
Vondel's Luzifer (10.000 in 1919), Ruusbroec's Die Zierde der geistlichen Hochzeit
(1919; 3500 in 1924); de tweede Nederlander in de uitgeverij was Arthur van Schendel
met Die schöne Jagd (1920), Ein Wanderer (1924) en Der Berg der Träume (1927);
van Teirlinck verscheen Das Elfenbeinäffchen (1927). De laatste nieuwe figuur was
ten slotte Walschap met Heirat (1934; 9000 in 1943) en Der Man der stets das Gute
wollte (1938; 8000 in 1939).
Past het hier niet hulde te brengen aan de vele vertalers die in het raam van de
Insel Verlag de ondankbare ‘herscheppingsrol’ op zich namen? De voornaamsten
zijn, buiten Prof. Kippenberg zelf, eerst en vooral Friedrich Markus Huebner (Dresden
1886), groot kenner en fijnzinnig vertaler van onze Middelnederlandse literatuur,
die tijdens de eerste wereldoorlog Timmermans tot het schrijven van Symforosa
aanzette, dat hij met verfijnde zorgzaamheid nadichtte. Dan de grote Rudolf Alexander
Schröder (Bremen 1878), zelf verheven en nobel dichter, die talrijke Nederlandse
poëten, vooral Gezelle, in Duitsland bekend maakte. Verder Anna Valeton-Hoos
(Giessen 1890) aan wie Kippenberg een voorlopige vertaling van Pallieter had
voorgesteld. Toen aan haar eerste proeven geen correcties nodig bleken werd haar
vertaling aanvaard, zodat haar naam met de grootste bestseller uit onze letterkunde
verbonden blijft. Ook Peter Mertens, van Vlaamse herkomst (Nieuwenhove 1892),
die quantitatief het
3) Hoewel het niet mijn bedoeling was er enige melding van te maken, voel ik me toch
gedwongen een hardnekkig en nijdig fabeltje uit de wereld te helpen, vooral nu de heer Anton
van Duinkerken, zeker te goeder trouw, het nieuw leven inblaast in zijn werk: Antoon Coolen,
een inleiding tot zijn werk, 's-Gravenhage, Daamen, 1949, 94-95. Na Timmermans' dood
heeft Antoon Coolen een scherp artikel geschreven (F. Timmermans onder de Duitse bezetting,
Critisch Bulletin, Juni 1948, 253-261), waarin hij beweerde in de oorlogsjaren bezoek te
hebben gekregen dat hem aanbood de Rembrandt-prijs te aanvaarden. Coolen zou geweigerd
hebben en toch nooit verontrust zijn geworden. Hij concludeert daaruit dat Timmermans
daarna hetzelfde gezelschap had thuis gekregen en de prijs wel aarvaard had, hoewel hij,
zoals Coolen zelf, zonder gevaar had kunnen weigeren.... Wij wensen hiertegenover niet
Timmermans' eigen getuigenis te stellen, volgens hetwelk hij voor de eerste keer door de
radio van zijn bekroning hoorde, maar wel twee brieven van een bestuurslid van de Hansische
Stiftung, die de Rembrandt-prijs toekent (21 en 25 Maart 1953); hierin wordt uitdrukkelijk
gezegd dat de heer Coolen op een vergadering wel één enkele keer als candidaat vernoemd
werd, maar dat er nooit sprake is geweest van zijn mogelijke bekroning....
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meest vertaalde, maar sedert 1943 uit de Insel is geraakt, en de Oostfries Bruno Loets
(Leer 1904), die hoofdzakelijk Timmermans' Brouwer en werken van Coolen
vertaalde. Dan Georg Hermanowski, die vooral buiten de Insel Verlag een drukke
activiteit ontplooit met de vertaling van allerlei Vlaams werk (Roelants, Gilliams,
Van de Velde, Albe enz.). Tenslotte de jarenlange persoonlijke medewerker en
rechterhand van Timmermans, Karl Jacobs (Essen 1906), die alle mogelijke verhalen,
vooral van Timmermans, in talloze bladen plaatste en diens laatste boek, Die
unsichtbare Hand, bij de Insel liet verschijnen.
Met behulp van deze flinke schaar gecultiveerde vertalers drukte de uitgeverij van
1907 tot 1950 (bij Kippenberg's dood) ten minste eventjes 2.226.000 exemplaren
van Nederlandse, hoofdzakelijk Vlaamse werken in Duitse vertaling....
Bij het overwegen van deze hoge cijfers denken wij even terug aan de
pessimistische rede van Prof. De Smaele op het XIXe Filologencongres 1951 te
Brussel (De Nederlandse letterkunde op Europese weegschaal, in: Dietsche Waranda
en Belfort, nr. 6, Juli-Aug. 1951, blz. 336), waarin deze terloops en zeer voorzichtig
sprak van ‘een niet geringe bijval binnen de grenzen van het Duitse taalgebied’. En
daarbij valt nog te bedenken dat talrijke andere uitgeverijen, in mindere omvang
weliswaar, voortdurend Nederlandstalig werk op de markt brachten (Schwann en
Diederichs, Düsseldorf; Albers, München; Reclam, Stuttgart enz.).
Na de overbrenging van de Insel Verlag naar Wiesbaden, na de dood van
Timmermans en van Prof. Kippenberg schijnt echter een voor ons onrustwekkende
kentering in te treden, want sedert die tijd werd in de Insel geen enkele nieuwe
Vlaamse auteur meer uitgegeven; men beperkte zich tot de publicatie van
Timmermans' gedichten en kleinere verhalen, en tot een massa herdrukken. Wordt
nu de bres gesloten die Timmermans, of liever Kippenberg, 40 jaar geleden sloeg,
en is de Vlaamse succesperiode in Duitsland voorbij? Zijn er dan bij ons geen nieuwe
candidaten om de fakkel over te nemen?
De Bibliotheca Flandrica, een reeks Vlaamse werken die onder de auspiciën van
de Kon. Vl. Academie voor Kunsten en Wetenschappen in Duitse vertaling worden
uitgegeven bij Diederichs, Düsseldorf, schijnt opmerkelijk weinig indruk te maken
bij de Duitse lezer. Zou onze Academie er niet toe willen besluiten de prachtige
prestaties van Anton Kippenberg en zijn grote Insel Verlag, die ook op andere
gebieden lauweren oogstte4), eindelijk eens officieel te huldigen? Zou zij het niet tot
haar plicht rekenen bij zulke gelegenheid er voor te zorgen dat onze grootste auteurs,
en niet alleen de ‘Timmermanianen’, in het Duits zullen worden vertaald, en
uitgegeven bij een firma, die nooit opgehouden heeft onze faam in het buitenland
hoog te houden, ondanks quasi totale onverschilligheid onzerzijds?
Beseft dan niemand dat wij in Duitsland een Vlaamse traditie te verdedigen hebben?
Als het daarenboven waar is dat schrijvers als Gijsen, Elsschot, Walschap e.a. nú
nog, 10 jaar na het oorlogseinde, weigeren hun werken in het Duits te laten vertalen,
mogen wij dan deze houding niet op zijn minst onverantwoordelijk noemen?

4) ....‘a large number of English, American and Scandinavian books, published between 1933
and 1939 by a few liberal publishing houses in Germany, such as “Insel Verlag”, have done
a great service to those who refused to read Nazi books’, zegt W.W. Schütz in: German
Home Front. London, Victor Gollacz, 1943, 228-229.

Streven. Jaargang 8

57

Toneelkroniek
Toneel in Nederland
door Jan Ros S.J.
HET komt niet zelden voor’ schreef ik in mijn vorige toneelkroniek in het
Februari-nummer van dit tijdschrift, dat een overzicht gaf van de eerste helft van het
seizoen, ‘dat belangrijke stukken eerst in de tweede helft van het seizoen het tot een
opvoering brengen’. Gedeeltelijk is dit ook dit jaar het geval geweest, ofschoon men
niet kan zeggen dat het beeld grote veranderingen heeft ondergaan. Ook nu weer
vinden wij op ongeveer dertig stukken vooral reprises van oudere werken, die dit
min of meer waard waren en een vrij magere oogst onder het moderne repertoire.
De bijna gelijktijdige opvoering van Saint Joan van Bernard Shaw en Jean
Anouilh's De Leeuwerik heeft weer eens bewezen hoeveel kanten de blijkbaar voor
kunstenaars telkens weer aantrekkelijke figuur van Jeanne d'Arc bezit, al moet hier
terstond aan worden toegevoegd, dat geen van beide stukken ook maar in de verte
deze heilige recht heeft gedaan.
Beide schrijvers staan sympathiek tegenover de heldin van hun werk. De Engelse
Ier heeft zelfs een warmte en vooral een bewondering voor haar weten op te brengen,
die in het uitgebreide werk van deze gewilde cynicus een grote zeldzaamheid zijn.
Ook de Franse schrijver heeft een zekere achting en eerbied voor Jeanne, al blijft dit
een respect zonder sterke overtuiging.
Voor Shaw is Jeanne d'Arc op de eerste plaats de heldin van het gezond verstand,
dat huist in een sterke persoonlijkheid, die zich door niets of niemand van haar stuk
laat brengen. Haar stemmen zijn haar eigen gedachten, die haar auditief en visueel
tot bewustzijn komen. Als ‘protestantse’ heilige wordt zij voor hem
demonstratie-materiaal en verkondigt theorieën en spitsvondigheden, die de positie
van de feodale adel en de Kerk bedreigen en waarin zijn lust om met iedereen en
alles de spot te drijven zijn ernstig bedoelde betogen niet zelden ondermijnt. Haar
opkomst en ondergang zijn voor hem logisch verklaarbaar ook zonder Goddelijke
tussenkomst. Zij leeft voor haar opdracht waaraan zij trouw wil blijven zonder dat
zij daarvoor een hemelse openbaring heeft nodig gehad.
Meer nog dan bij Shaw wordt Jeanne bij Anouilh tot iets wat zij in werkelijkheid
nimmer geweest is, een humanistische heilige, in wier optreden de inquisiteur meer
dan een bedreiging voor de Kerk een begin ziet van de onttroning van God door de
mens. Alleen reeds hierdoor wordt deze inquisiteur een voor die tijd onmogelijk
bedenksel, een potsierlijke figuur en daarmee tevens een ernstige verzwakking van
het stuk. Een leeuwerik is Jeanne bijna alleen in de voorrede van het werk, in het
stuk zelf wordt het eenvoudige boerenmeisje een geslepen diplomate en Gods
wonderbare bezieling een handig gebruik van een scherp psychologisch inzicht,
waardoor zij de domkop de Beaudricourt kan aanpraten dat hij een groot en scherp
verstand heeft en de bange Dauphin er van kan overtuigen, dat hij sterk en moedig
genoeg kan optreden om zijn omgeving ontzag in te boezemen.
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Zonder het stuk van Shaw zou dat van Anouilh nooit zo zijn geschreven als wij het
thans bezitten. De Beaudricourt b.v., Cauchon en ook Charles zijn duidelijk van de
Engelsman overgenomen. Maar met hoeveel gevoel voor wat toneel werkelijk is zijn
enkele virtuoos geschreven scènes ontstaan die Shaw verre overtreffen. De veel te
lange processcènes zelf brengen echter een duidelijke inzinking en de apotheose
schijnt niets anders dan een hoon voor de wijze waarop Frankrijk in zijn verering
deze grote figuur hoog houdt. In constructie wijkt het stuk geheel en al van dat van
Shaw af en ook in toon. Deze is bij de Fransman luchtig en licht en heeft iets van
die van het sprookje, wordt soms echter triviaal. Veel meer dan speelgoed is Jeanne
tenslotte voor Anouilh niet geweest.
De opvoering van Saint Joan door de Nederlandse Comedie heeft aan de hoog
gespannen verwachtingen niet geheel en al voldaan. Regisseur was de Engelsman
Douglas Seale. Dat hij een vaste greep op het stuk had heeft hij niet bewezen. Een
vaste lijn was moeilijk te ontdekken en grote nadruk werd gelegd op komische
elementen in het stuk, dat dit nu juist niet kan verdragen, maar eerder nodig heeft
dat regisseur en spelers het omhoog trekken. Enkele op zijn zachtst uitgedrukt
merkwaardige vondsten droegen ook niet tot een slagen van het geheel bij. Rijk
aangekleed bracht de opvoering zodoende enkele goede scènes en een aantal
individuele goede prestaties. Ellen Vogel speelde de titelrol sympathiek, gevoelig
soms, niet echter meeslepend en zonder duidelijk overwicht op haar omgeving, wel
echter met een verdienstelijk zoeken naar de heiligheid die echter Shaw nu eenmaal
zijn heldin niet heeft meegegeven.
Tegenover het uiterlijk vertoon van deze beperkte en soms vertragende regie gaf
de zeer vakkundige regie van Cees Laseur aan de opvoering van Anouilh's werk door
de Haagse Comedie in een sobere aankleding een grote bewegelijkheid maar zonder
overdaad. Koel maar zeer genuanceerd bracht Elisabeth Andersen de veeleisende en
veelzijdige rol van Jeanne.
Meer dan Jeanne d'Arc in De Leeuwerik is in Anouilh's Antigone in aansluiting
aan zijn vroeger werk de titelheldin een meisje dat ‘alles wil en op slag’. Zij eist
onverzettelijk het volstrekte en wel onmiddellijk. Gaat dit niet dan verkiest zij de
dood boven een leven dat compromissen vraagt en transigeren. Anders echter dan
bij Sophocles van wiens gelijknamige tragedie de moderne dichter alleen het geraamte
bewaard heeft, is de grondslag voor deze eis, dit vastberaden doodsverlangen, niet
duidelijk gemaakt en blijft het werk steken in een zinloze strijd tussen ja en neen
zeggen. Ik kan het niet helpen als hierbij iemand de gedachte opkomt aan een meisje,
dat zich nog in een puberteitscrisis bevindt.
Het stuk is echter geschreven in fascinerend scherpe dialogen en een bewijs van
Anouilh's groot talent als toneelschrijver. Onder de strakke regie van André Barsacq
werd het door het Rotterdams Toneel met ingehouden soberheid en daardoor zeer
indrukwekkend gespeeld. De veelbelovende Andrea Domburg bereikte als Antigone
door intens en sober spel mooie dingen, maar naast haar stonden Creon van Ko van
Dijk en het stuk domheid dat de schrijver met de wachter moet hebben bedoeld,
gespeeld door Johan Fiolet, beiden met zulk een kracht dat zij soms overspeeld werd
en het stuk eerder de tragedie van Creon dan van Antigone leek.
De grote tragedie is op ons toneel zeldzaam. Met Maria Stuart heeft de Haagse
Comedie zich daaraan gewaagd en met succes.
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Schiller past zijn inzichten als theoretisch aestheticus toe op zijn eigen werken. Het
toneelstuk moet een moreel genot ten gevolge hebben en dit wordt verkregen door
aan te tonen dat de mens tot geestelijke overwinningen in staat is. Schuld en de
bevrijding daarvan is in Maria Stuart en, nog merkwaardiger, in zijn Jonkvrouw van
Orleans het motief. Daaraan offert de schrijver graag de historische waarheid. Maria,
na volledig boete te hebben gedaan, sterft gelouterd en met iedereen verzoend als
overwinnares. Juist de politieke misdaad van Elisabeth en haar omgeving hebben de
gelegenheid geschapen tot haar morele wedergeboorte. De Engelse koningin blijft
echter eenzaam en aan haar slechte daad gekluisterd achter.
Een hernieuwde studie van de grote Franse klassieken, juist in de tijd dat hij dit
drama schreef, bracht Schiller er toe in afwijking van deze kunst de catastrophe in
het midden van zijn stuk en de climax op het eind er van te plaatsen. Zo ontstond dit
knap geconstrueerde drama in verzen, romantisch, iets pathetisch, rhetorisch ook,
maar met een rhetorica die in dienst gesteld is van het toneel.
Zeer kundig en met heldere beheersing van de stof heeft Karl Guttmann dit werk
geregisseerd. Tempo en zorgvuldig opgebouwd evenwicht zorgden zowel voor
dynamiek als nobele rust. De praal van het hof, hier vereist, was aanwezig zonder
echter tekst en stuk te verdringen. Het gezelschap had hem bovendien zijn beste
krachten ter beschikking gesteld en zo is een imposante en boeiende voorstelling
ontstaan op hoog niveau, die ook door een talrijk publiek in een groot aantal
voorstellingen als zodanig is gewaardeerd en toegejuicht.
Van een nobelheid als bij Schiller is weinig te ontdekken in Het Geiteneiland van
Ugo Betti, waarmee het Rotterdams Toneel deze kort geleden gestorven Italiaanse
auteur in ons land heeft geïntroduceerd. In zijn vaderland schijnt hij een beroemdheid
te zijn, maar naar dit stuk te oordelen is wat hij schrijft bederf. Het is immers een
erotisch melodrama dat de goede zeden geweld aan doet in zeer ongewone situaties
waarin aan de dierlijke instincten de vrije loop wordt gelaten. Een schijn van
diepzinnigheid ontbreekt niet, wat heel het geval ook nog de nodige onnatuurlijkheid
en traagheid bezorgt.
Ko van Dijk ging in de rol van de cynische schelm die in een gesloten
vrouwengemeenschap op een eenzame hoeve binnendringt en daar zijn verwoestingen
aanricht recht op de bedoeling van de uit te beelden figuur af en bewees wederom
door zijn fascinerend spel welk een groot acteur wij in hem bezitten. Tenminste in
de eerste twee bedrijven. In het derde zat hij letterlijk, de rest van de personen en het
stuk figuurlijk in de put.
Een reprise in de meest volledige zin van het woord was de voorstelling door de
Nederlandse Comedie gegeven van Tennessee Williams' Glazen Speelgoed. Het is
maar een mager verhaal dat de schrijver te geven heeft over het zielige meisje,
waarvan de verlegenheid angst wordt en ziekelijke vormen gaat aannemen, waarvan
haar goedwillende maar daarom zeer irriterende moeder met haar wijze lessen en
jeugdillusies haar zeker niet genezen kan. Een zelfverzekerde jonge man, vriend van
de zoon des huizes, die zoals zijn vader vroeger gedaan heeft deze trieste sfeer
ontvlucht, komt in haar leven. Hij blijkt echter verloofd te zijn en beschadigt uit
onhandigheid haar liefste speelgoed, een verzameling uit glas geblazen dieren. Achter
deze sentimentaliteit gaat een soort pessimisme schuil en ongeloof aan leven en
toekomst.
Regie en spel waren als in de opvoering van een vijftal jaren geleden, dat wil
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zeggen vrijwel volmaakt, maar het stuk bleek in deze korte tijd verouderd te zijn.
Sfeerwekkende kunstmiddelen en scenische verfijning spelen in dit werk een
belangrijke rol en waren ook aanwezig, maar bleken ondertussen achterhaald en niet
meer in staat een bijzondere indruk te maken.
Van dezelfde schrijver speelde Theater Een zomer smeult tot as, waarvan men de
hoofdpersoon een voortzetting van die uit Glazen Speelgoed en een voorbereiding
op die uit zijn Tramlijn begeerte zou kunnen noemen. Voor Williams schijnen er
weinig geestelijk gezonde en normale mensen op de wereld gevonden te worden. De
onbehouwen en cynische dokterszoon en vooral het afgeremde meisje uit dit stuk
zijn dit zeker niet. Ook het uitzichtsloze einde en de gewichtigdoenerij van zijn andere
werken vinden wij hier terug.
De straffe regie van Elise Hoomans had geprobeerd het zeer fragmentarische stuk
waarin een vaste lijn ontbreekt zo goed mogelijk op te vangen. Robert de Vries
speelde John Buchanan Jr waarschijnlijk met opzet nogal passief. Als Alma had Lies
Franken zeer goede momenten die van deze jonge actrice de beste verwachtingen
wekken voor de toekomst.
Weinig geslaagd als toneelstuk is het melodramatische Anastasia van Marcelle
Maurette. Een uit de goot opgevist meisje wordt door Russische emigranten in Berlijn
gebruikt om te figureren als prinses Anastasia, de enige van de vier dochters van
tsaar Nicolaas II die aan het bloedbad van Jekaterinenburg zou zijn ontsnapt. Maar
het romantisch gegeven en het spel maakten dit werk, waarin Rika Hopper afscheid
nam van het toneel, tot het meest succesvolle stuk van Theater.
Caro van Eyck gaf met groot talent en veel intelligentie een boeiende vertolking
van de titelrol. Met een zeldzame vaardigheid en gedegen vakmanschap speelde Rika
Hopper de keizerin-weduwe.
Ergens in Een dag aan zee van N.C. Hunter wordt gesproken over ‘nutteloze
informatie met een air van diepzinnigheid gegeven’. Dit is de beste omschrijving die
ook van dit werk zelf kan worden gegeven. In zover dit stuk een vergelijking met
Tsjechow uitlokt - en bij sommigen schijnt het dit te doen - valt deze niet in het
voordeel van Hunter uit. Een jeugdliefde, die na twintig jaar gedoofd blijkt, enige
bijintriges en wat goedkope symboliek blijken hier te weinig om belangstelling of
meeleven te wekken. De voorstelling door de Haagse Comedie van dit werk gegeven
legde getuigenis af van toewijding.
Van de blijspelen noem ik het eerst Volpone, door het Vrije Toneel in een bewerking
gegeven die het oorspronkelijke stuk soms niet meer te herkennen liet, terwijl Ben
Jonson en de zeventiende eeuw toch sterk bij elkaar horen. In deze schelmencomedie
die radicaal afrekent met bepaalde laagheden in de menselijke natuur, is Volpone
een koelberekenende rijke sadist, die speculeert op de hebzucht van zijn bekenden.
Hij spiegelt hun voor dat zij zijn erfgenamen zullen zijn en houdt zich zo ziek, dat
zij verwachten dat de dag waarop zijn testament zal worden geopend niet ver
verwijderd meer is. Zo weet hij hun allerlei kostbaarheden als geschenken te
ontfutselen. Maar hij drijft zijn spel te ver en Mosca, de verdorven knecht van een
verdorven meester, gaat door zijn slimheid met de buit strijken. In meedogenloze en
wrede spot heeft Jonson bizarre figuren geschapen, geen karakters, maar typen, als
zodanig echter de moeite waard.
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afgevijld en zoveel mogelijk was naar situaties gezocht die een komisch effect konden
opleveren. Het was een klucht geworden waarin Bob de Lange als Volpone een
dwaas was met allerlei kluchtigheden en Ton van Duinhoven als zijn parasiet een
snaakse schelm. Wim van den Brink als Corbaccio kwam nog het dichtst bij de
bedoelingen van de auteur. Alles samen een bewijs dat dit gezelschap aan het genre
dat hier wordt verwacht nog niet toe is.
Reeds vroeger is door het toenmalige Amsterdams Toneelgezelschap Deze vrouw
mag niet branden van Christopher Fry opgevoerd. Het geringe succes van dit stuk
heeft men toen geweten aan vertaling, rolverdeling en spel. Nu de Haagse Comedie
ook dit werk op haar repertoire heeft genomen, lijkt mij een herziening van dit oordeel
nodig. Want ook nu kan men nauwelijks zeggen dat het stuk een succes is geworden.
De vrouw die niet branden mag is Jennet Joudemayne, een meisje vol levenslust,
dat van hekserij wordt beschuldigd en dus zal moeten sterven. Zij zoekt haar toevlucht
in het huis van de burgemeester, waar zij Thomas Mendip aantreft, een uit de oorlog
teruggekeerde soldaat die genoeg heeft van het leven en de burgemeester achtervolgt
met het dringend verzoek om gehangen te worden. In een milieu van burgerlijke
botterikken en dorpse idioten voelen Jennet en Thomas zich al spoedig tot elkaar
aangetrokken en de liefde doet de rest al verzet zich de laatste zolang mogelijk tegen
de charme van de vermeende heks die zijn doodsverlangen ondermijnt.
Een goed dramaturg is Fry niet. Hij werpt telkens barricaden op waartegen de
handeling vastloopt doordat hij volledige vrijheid geeft aan knappe kunstjes die te
pas en te onpas en overdadig worden aangebracht. Meer virtuoos woordkunstenaar
dan werkelijk dichter wordt de poëzie bij hem dikwijls een soort gezelschapspel.
Paul Steenbergen droeg het stuk als de levensmoede soldaat door de vaart die hij
meer dan aan zijn regie aan zijn tekst en spel wist te geven. Als Jennet leek mij Myra
Ward deze figuur alleen van de buitenkant te benaderen.
Onder de titel Rendez-vous in Lob's woud heeft Theater Dear Brutus van James
M. Barrie opgevoerd. Dit los aan elkaar hangende stuk, waarin een aardig en
vruchtbaar idee slordig wordt uitgewerkt, is meer naïef dan diep. Door Lob willekeurig
genode gasten krijgen in een soort droomwoud de kans hun leven nog eens over te
doen en er wat anders en beters van te maken. Maar na hun avontuur komen zij tot
de ontdekking dat hun karakters hetzelfde gebleven zijn en dat daarvan meer dan
van de omstandigheden hun levensgeluk afhangt. De voorstelling kreeg niet de
lichtheid en speelse fantasie die nodig zijn om in de droomervaringen van de
personages te doen geloven. Daarvoor ontbrak te veel de sfeer die hier zulk een
belangrijke rol speelt.
Don Camillo.... und kein Ende. In een bewerking van Johan Walhain en opgevoerd
door Theater kan men nu ook na boek en film op het toneel met Don Camillo en zijn
Kleine Wereld kennis maken. Zoals te verwachten was, is deze toneelbewerking niet
meer geworden dan een serie losse episoden en anecdoten zonder dramatische bouw.
Dat dit alles toch iets met toneel heeft uit te staan is wel vooral aan Albert van Dalsum
te danken, voor wie de rol van de sanguinische en spierkrachtige dorpspastoor een
verdiende persoonlijke triomf is geworden. Zijn even vurige tegenspeler Peppone
vond in Robert de Vries een goede vertolker. Dit stuk ‘op zijn best zien als een stukje
Roomse propaganda’ lijkt mij het verkeerd zien. Maar iemand kan maar op een idee
komen!
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Een doorzichtig procédé volgt Noel Langley in Kleine kinderen worden groot, bij
de Nederlandse Comedie opgevoerd. Het huishouden van Jan Steen is hier het gezin
zonder man-en-vader en vooral zonder geld, zodat moeder met allerlei problemen
te worstelen krijgt van opgroeiende dochters, nogal wonderlijke schoonzoons en al
even veel belovende schoonzoons in spe. Evenals ongeveer vijf jaar geleden speelde
weer Mary Dresselhuys deze moeder, terwijl ondertussen de kleine kinderen van
toen inderdaad groot zijn geworden en dus door anderen vervangen zijn. Gezamenlijk
hebben zij voor een plezierige voorstelling van een prettig stuk gezorgd.
Een verwant thema behandelt A.P. Dearsley in Wel te rusten, het laatste stuk dat
het Vrije Toneel speelde voordat het Rotterdams Toneel wordt. Allemaal tegelijk
keren de kinderen van de familie Hapgood naar vader en moeder terug en brengen
hun nu zeer klein behuisde ouders in moeilijkheden en brengen ook hun gewoonlijk
niet zo grote moeilijkheden mee. Meer klucht dan blijspel schenkt het grote vrolijkheid
en pretentieloos amusement.
Hetzelfde geldt voor Miss Sherlock Holmes van George Batson, door de
Toneelvereniging gegeven. Een komische thriller noemt de schrijver zijn werkje en
laat het blijkbaar in het midden - zoals ook de opvoering dit doet - of wij nu met een
parodie op het genre te doen hebben of niet. In ieder geval zijn alle gebruikelijke
ingrediënten tot een alleronwaarschijnlijkst geheel dooreengemengd en zijn wel
ongeveer alle medespelenden niet degenen die zij schijnen te zijn. Voor wie geen
hoge eisen stelt genoeglijk, het meest door een handig geschreven en door Carla de
Raet zeer knap gespeelde titelrol.
Dicht bij louter kolder komt De blanke koningin van Pierre Barillet en Jean-Pierre
Grédy, een klucht over de dochter van een Parijse concierge die met een neger trouwt
die koning van zijn stam blijkt te zijn maar wordt afgezet. Het Rotterdams Toneel
gaf dit niemendalletje in een sterke bezetting.
Enkel kolder is Azoek of Een olifant in huis van Alexandre Rivemale. Geen stuk,
dat men van de Nederlandse Comedie verwacht.
Is mijn indruk juist dat het Nederlandse toneelstuk iets meer belangstelling heeft
mogen genieten dan anders het geval pleegt te zijn? Niet, dat ‘de maand van het
Nederlandse stuk’ een succes is geworden. Onder deze nogal grootse titel zijn drie
Nederlandse werken gespeeld door amateurtoneelspelers bij wijze van experiment,
over de waarde en juiste opzet waarvan men twisten kan, maar waarvan het voorlopig
resultaat een van die onprettige gevallen is geworden waarbij men zich tevreden
stellen moet met de goede bedoeling van de opzet en de geestdrift van de uitvoerenden
te prijzen.
Een nieuwe Heer op het Leidseplein brengt voor vrijwel de enige toneeltraditie
die ons land kent, een nieuwe Gijsbreght van Aemstel. Johan de Meester wilde met
deze opvoering het volgens hem dikwijls verwaarloosde realistisch element in het
werk naar voren brengen, dat immers ook een eenvoudig en echt stuk gedramatiseerde
vaderlandse geschiedenis is waarin de stad zelf de hoofdrol vervult. Al was dit laatste
in deze opvoering niet het geval, zij heeft ons een zeer menselijke tragedie gegeven.
De regisseur had vooral gelet op wat in dit drama zichtbaar te maken is zonder in
een kijkspel te vervallen en de tekst op de karakters bekeken. Zo is het een stuk
geworden waaraan iets te beleven valt.
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poëzie de handeling verstarren. Maar hoe men ook over opvatting denken mag, het
gaat tenslotte om een boeiende en ontroerende Gijsbreghtvertoning en deze was al
voor een groot deel bereikt. Een strakkere stijl in de regie en grotere eenheid zal deze
voorstelling, waarin veel treffende momenten voorkwamen, nog sterker maken.
Han Bentz van den Berg speelde Gijsbreght natuurlijk, met heldere dictie, zonder
pathetiek, zoveel krijgsman als mogelijk is, waardoor de liefhebbende echtgenoot
wat op de achtergrond geraakt zeker in het vijfde bedrijf, waarin Ank van der Moer
als Badeloch grote dramatische kracht ontwikkelde. Vosmeer (Henk van Ulsen),
Arend (Henk Rigters) en de Bode (Ton Lutz) leverden met hun verhalen knappe
prestaties. De altijd weer terugkerende moeilijkheid van de reien was bevredigend
opgelost maar zij werden mat gezegd.
Gelukkig is het te constateren dat de dankbaarheid van Nederland voor deze gave
van zijn grootste dichter blijkbaar steeds groter wordt, ook buiten Amsterdam in zo
sterke mate dat aan alle aanvragen niet meer kan worden voldaan.
Een zeer talrijk publiek trekt ook telkenmale de in enkele jaren tot een gewaardeerde
traditie geworden opvoering door de Nederlandse Comedie van Elckerlyc op het
Prinsenhof in Delft. In deze voorstelling van dit poëtisch schone en diep waarachtige
stuk zijn nu wel alle nuances zorgvuldig afgewogen, zodat door de liefdevolle
toewijding van alle betrokkenen de strakheid is bereikt die inhoud en vorm eisen en
de concreetheid die een modern publiek aanspreekt.
Het toneelleven stelt ons soms voor verrassingen. Op dezelfde avond waarop in
Amsterdam de reeds weken van te voren druk besproken opvoering ging van Saint
Joan, werd door het Rotterdams Toneel Mariken van Nieumeghen gespeeld zonder
dat hierover van te voren enige ophef was gemaakt. En de tweede voorstelling bleek
beter geslaagd en belangwekkender dan de eerste. Onder de sobere en stijlvolle regie
van Max Croiset werd dit stuk met zijn altijd weer eigenaardige charme, zijn klankrijk
middeleeuws Nederlands en zijn sobere dramatische constructie in een eenvoudige
maar verrassend mooie voorstelling als een aantal taferelen gespeeld die het karakter
van een artistiek geënsceneerde reeks prenten verkregen had. Andrea Domburg
speelde zeldzaam zuiver de titelrol, terwijl Croiset in tegenstelling met zijn
regieopvatting die de volle nadruk op de tekst wilde leggen zijn duivel nogal druk
en uiterlijk gaf. Geen hoogtepunt werd in dit stuk van een rederijker bij deze opvoering
het loflied op de rhetorica.
Niet licht zou men verwacht hebben dat naar aanleiding van Herman Heijermans'
Beschuit met muisjes de vraag zou worden gesteld: Noodlotstragedie of burgerlijke
portrettengalerij? Het eerste woord lijkt toch wel nauwelijks op zijn plaats voor dit
uit een scène van het derde bedrijf van Schakels gegroeide spel, een van de stukken
waarin voor Heijermans geld de bron is van alle kwaad. Maar het verouderde stuk
heeft zijn sterke toneelqualiteiten bewaard en met name het eerste bedrijf is een
model van dramatische constructie. Deze speelbaarheid is door de Toneelvereniging
ten volle benut zodat de verzorgde voorstelling het aanzien tenvolle waard was. Hans
Tiemeyer speelde de allerminst welvarende en door niemand gewilde heer des huizes,
die de ironische naam Prosper Bien Aimé draagt, een huichelaar, egoïst en lafaard.
Een verrassing was Anita Menist als zijn slachtoffer Pollie.
Gebouwd op het hecht stramien van Heijermans naturalisme wil De Dominee van
Urk zijn van Eline Verkade. Het wemelt in technisch en ander opzicht van
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tekorten, is uitermate goed bedoeld, maar bevat toch ook enkele goede scènes, die
bij de opvoering door de Toneelvereniging vooral door Johan Elsensohn en Aaf
Bouber, twee spelers van formaat, zijn uitgebuit. Door spel en regie werd echter de
Dominee zelf een reden tot helaas gerechtvaardigde vrolijkheid.
Ary den Hertog kent de werking van het toneel, beschikt over humor en fantasie
en is in staat een vlotte en lichte dialoog te schrijven. Het Rotterdams Toneel gaf een
geanimeerde voorstelling van zijn Des duivels prentenboek, een stuk dat nog weinig
van zijn verdiensten verloren heeft.
Te leuk wil Leonhard Huizinga zijn in Na zonneschijn komt regen en daardoor
wordt dit onbeduidende en ondanks zijn pessimistische titel luchtige blijspelletje
vervelend. De Haagse Comedie zorgt met de opvoering voor een avondje uit,
hoogstens.
Voor het buitenland denkt men het eerst aan België waarmee ook een uitwisseling
het gemakkelijkst mogelijk zou zijn. Toch schijnt hier het contact uiterst gering. Het
bleef beperkt tot een met brio en groot vakmanschap in regie en spel gegeven
voorstelling van Victor Hugo's weergaloos knap geschreven maar bombastisch
kijkspel Ruy Blas. Hiervan gaf echter het Nationaal Toneel van België slechts één
opvoering in Rotterdam, vrijwel voor besloten kring, terwijl alleen de plaatselijke
pers werd uitgenodigd en aan de voorstelling zo goed als geen ruchtbaarheid gegeven
was.
The Shakespeare Memorial Theatre Company bracht een technisch volmaakte
voorstelling van Antony and Cleopatra in een zeer sterke bezetting.
Frans toneel heeft verschillende malen ons land bezocht. La Compagnie des Quatre
kwam met een in alle opzichten onbeduidend blijspel Le don d'Adèle. Het Théâtre
Hébertot speelde het enige blijspel dat Jean Racine heeft geschreven Les Plaideurs,
gevolgd door een anonieme klucht uit de vijftiende eeuw Maitre Pierre Pathelin en
bij een later bezoek Dialogues des Carmélites van Georges Bernanos, waarvan de
Toneelvereniging een misschien technisch wat mindere maar zeker meer bezielde
voorstelling heeft gegeven.
Belangrijker was het bezoek van Le Théâtre National Populaire onder leiding van
Jean Vilar, die Le Cid van Corneille en Molière's Don Juan heeft gebracht. Publiek
en ook een weinig onze pers zijn ervan overstag gegaan.
Avignon en de geweldige toneelzaal van het Palais de Chaillot hebben Vilar er
toe gebracht met weinig of geen decor te spelen, met enkel wit licht en dit zeer sterk,
en met zijn spelers op de zaal gericht zelfs als deze verondersteld worden met elkaar
te spreken. In onze zalen had dit tot gevolg dat het toneel niet werd gebruikt maar
gespeeld werd op een daarvoor gebouwd podium zodat zeker de voorste helft van
de zaal te dicht bij de spelers kwam te zitten. Het is dan ook voor het eerst dat ik bij
voor ons nauwelijks meer verteerbare passages uit Le Cid heb horen lachen. In dit
stuk waren vooral enige vrouwenrollen zeer sterk bezet. In Don Juan droeg Daniel
Sorano als Sganarelle het stuk.
Dat nieuwigheden uiterlijk blijven en zelfs zeer onbelangrijk kunnen zijn waar
waarachtig toneelspel gevonden wordt heeft het Wiener Burgtheater bewezen met
zijn opvoering van Arthur Schnitzler's Liebelei, waarin met name Inge Konradi van
Christine een diep ontroerende en adembenemend schone creatie maakte. In een van
weinig bezieling getuigenis afleggende opvoering gaf dit gezelschap ook Lessing's
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niet met bewijzen werkt en verdraagzaamheid een zaak die zich van de waarheid
niets behoeft aan te trekken of deze zeer onbelangrijk mag vinden.
De twee het laatst genoemde gezelschappen hebben ons land bezocht in het kader
van het Holland Festival, waarin de plaats door het toneel ingenomen aanzienlijk
groter was dan vorige jaren. Van Nederlandse zijde heeft de Haagse Comedie als
bijdrage een weinig succesvolle en vervelende voorstelling geleverd van Bernard
Shaw's Caesar en Cleopatra onder regie van Erwin Piscator. Op verheugend hoog
peil stond echter de opvoering van Sophocles' Electra door de Nederlandse Comedie.
De vertaling van Boutens die terecht voor deze opvoering gekozen was, is zeer
geslaagd. De costuums van Nico Wijnberg waren zeer kleurrijk maar nogal eens
vreemd, al kan men ze enigszins met de kunstproducten van Tiryns of Knossos
rechtvaardigen. Zijn decor gaf gelegenheid tot spelen maar trok soms de handeling
nogal uiteen. Op spelgelegenheid had ook Ton Lutz zijn regie gericht en in vele
opzichten heeft hij hier voortreffelijke en voor de opvoering van een klassieke tragedie
beslissende resultaten bereikt. Ank van der Moer heeft in dit stuk, dat één lange
klacht en roep om hulp van Electra is, van de titelrol een zeer bijzondere creatie
gemaakt. Heel de voorstelling was innerlijk bezield en heeft bewezen dat onrecht,
haat, miskenning, liefde, tederheid en troost gevoelens zijn die de eeuwen door
hetzelfde blijven. De muziek van Diepenbrock, van hoeveel waarde ook, lijkt mij
echter het stuk van toneelstandpunt gezien slechts zelden te steunen. In deze opvoering
heeft een onvergankelijk meesterwerk een hedendaags publiek geboeid en ontroerd.
Het toneel in ons land blijft een onberekenbare zaak. Niet alleen in financieel en
artistiek opzicht. Toewijding en energie vindt men bij velen van onze dramatische
kunstenaars in hoge mate. Regisseurs met een krachtige greep op een stuk zijn
zeldzamer. Men moet over het algemeen teruggrijpen op successen van oudere of
recente datum. In de hierboven besproken periode van zes maanden gaf b.v. de
Nederlandse Comedie zes reeds gespeelde werken en bracht zij één nieuw stuk....
Azoek!
Wie op een, zij het dan ook korte, periode van rust had gerekend is bedrogen
uitgekomen. Door ingrijpen van een overheid, waarvan men zich afvraagt of zij op
dit punt wel deskundig is, komt een van onze beste toneelleiders zonder gezelschap
en vrij veel acteurs, waaronder enkele zeer bekwamen, zonder engagement te zitten.
Rotterdam krijgt met een nieuwe directie ook een nieuw gezelschap, het Vrije Toneel,
dat Rotterdams Toneel wordt en uit de ‘vrije’ sector verdwijnt. Of de Rotterdamse
Comedie blijft bestaan, lijkt nog altijd onzeker. Theater in Arnhem zal het komend
seizoen zeker niet sterker zijn geformeerd dan het vorige. Stabiel zijn onze twee
sterkste gezelschappen, de Nederlandse en Haagse Comedie. Het is te hopen, dat zij
daardoor ook inzien welke grote verantwoordelijkheid op hen rust. Dat zij tenminste
ons in staat stellen onze gang naar hun voorstellingen niet alleen uit beroepsmatig
plichtsbesef te laten voortkomen.
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Missiekroniek
Het onderwijs in de hedendaagse Missies1)
door Prof. Dr V. van Bulck S.J.
ZWART Afrika, Indië, Pakistan, Indonesië, China, Japan, Korea, of Brazilië, telkens
weer stoot de missie op haast onoplosbare problemen. Veralgemenen ware onzin.
Slechts op enkele fel betwiste punten willen wij hier ingaan.
‘Gaat en onderwijst alle volken’. Die opdracht, dit recht op onderwijs, is
onbetwistbaar. Maar hoe vér reikt dit? Geldt het alleen voor het godsdienstonderricht?
Neen. Daar waar de staat in zake onderwijs niet optreedt, of waar haar actie volstrekt
ontoereikend blijft, zal de Kerk zelf in de bres springen, ook voor het louter profane
onderwijs. Dit voelt zij aan als een plicht en dit eist zij op als een recht. Geen wonder
dat naar gelang de wijzigingen van sociaal en familiaal milieu in de loop der tijden
haar optreden, vooral in de Missies, op dit gebied zeer verschillend tot uiting kwam.
Bij verschillende regeringen komt in onze dagen die leer in gedrang, wijl zij aan de
Kerk dit recht willen ontzeggen en haar alle onderwijs in niet-religieuze vakken
verbieden.
Nauw met het recht op onderwijs is het financieel probleem verbonden. Het zou
een grove dwaling zijn te menen dat de Missies dit nu juist op de voorgrond stellen.
Weliswaar breidt zich overal het onderwijs op dergelijke wijze uit, dat nergens de
vroeger uitgewerkte kaders nog volstaan. Alom moet bijgebouwd, herbouwd en
uitgebreid worden. Niet enkel voor jongens, ook voor meisjes; niet enkel voor de
meest begaafden, ook voor volwassenen en analfabeten; niet enkel in de koloniale
centra, ook in de broesse. Om aan die eisen te voldoen zijn enorme kapitalen nodig.
De oplossing ligt niet meer in zilverpapier of postzegels. Er moet een andere uitkomst
gevonden worden: niet overal dezelfde. Daar waar het oeconomisch peil merkelijk
steeg, kan men beroep doen op de leergierigen zelf: de meeste ouders zien er niet
meer tegen op zelf bij te dragen om de onderwijskosten te betalen. Elders moet men
een beroep doen op de gemeenschap, om door staatssubsidies het algemeen onderwijs
mogelijk te maken voor ieder overeenkomstig zijn begaafdheid en wensen.
Wat het probleem massa of elite aangaat, botst men op totaal verschillende
zienswijzen. Het voorbeeld van Belgisch Kongo, waar de missies van meetaf aan
door hun onderwijs geheel de massa wilden bereiken, werd door geen enkele koloniale
grootmacht gevolgd. Dit blijkt nu overduidelijk, en daarom juist is er nu zoveel sprake
van Adult education, van Basic education voor analfabeten. Vijftig jaar lang bouwde
Kongo naast iedere kapel een schooltje en naast iedere grote kerk een grote school.
Maar met het geleidelijk opvoeren van het onderwijs, vermeerderden ook de
moeilijkheden: primair, (eerste graad 1 en 2 jaar), tweede graad (3-6), middelbaar
(7 tot 9); sedert 1947 werd ook voor de leken

1) Verslag van de XXIV missiologische week te Leuven, 24-27 Augustus 1954.
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het volledig secundair onderwijs opengesteld; sedert 1952 rees dus ook het probleem
op van het universitair onderwijs. Logisch en beslist hebben de missies dit verder
doorgevoerd, maar hoe hoger men opklimt, des te meer bijscholen zijn er nodig om
telkens de uitgeschakelde - maar toch nog jeugdige - krachten op te vangen en verder
op te leiden tot zij de leeftijd bereiken, waarop zij, physisch volgroeid, daadwerkelijk
in de maatschappij hun plaats kunnen innemen.
Ieder nieuw schooljaar doet telkens weer de vraag rijzen waar het personeel
vandaan te halen. Het spreekt van zelf dat het aantal missieroepingen op zeker
ogenblik een moeilijk nog te overschrijden record bereikt. Men moet dus naar andere
bronnen uitzien. Waar? De inlandse krachten uit de missielanden zelf moeten er in
voorzien; niet alleen priesters, broeders en zusters, ook leken. Dit is de reden waarom
thans alom nieuwe normaalscholen, vormingsscholen voor sociale leiders en leidsters
opgericht worden. Men late zich niet verblinden door drogredenen: ‘De missies
kunnen niet meer volstaan; dus moet men van staatswege lekenonderwijs invoeren’.
Neen, de missies zelf kunnen - mits de Regering de subsidies verzekert bij hun verdere
uitbouw - door hun inlands degelijk gevormd lekenpersoneel in al de behoeften
voorzien. Dáár alleen ligt een gezonde oplossing, die geen schoolstrijd doet
ontbranden.
Een der neteligste problemen in het onderwijs is het taalvraagstuk. Drie valse
oplossingen worden al aanstonds verworpen. 1. elke inlander onderwijzen in de eigen
moedertaal. Een mooi ideaal, maar onmogelijk te verwezenlijken wegens het groot
aantal talen en dialekten, en - wat daaruit volgt - wegens ieders uiterst klein taalgebied.
2. De inheemse talen kunstmatig samensmelten in één algemene landstaal die voortaan
alleen op het onderwijsprogramma zal voorkomen. Het kunstmatige zelf veroordeelt
deze oplossing. 3. Eén enkele stamtaal (of zelfs twee of drie) willekeurig uitkiezen
en daarna bij al de buurstammen invoeren. Juist in die keuze vreest men het arbitraire
en dus het verzet van de uitgeschakelden. Maar waar ligt dan een positieve oplossing?
Nu komen de inboorlingen zelf aan het woord: ook hier weer drie uiteenlopende
voorstellen. Een eerste, praktische, uiterst simplistisch: men houdt rekening noch
met de opvoedkunde, noch met de verlangens van de volksgemeenschap, maar stelt
voor: ‘Alle stamtalen beslist opgeven en een wereldtaal - in casu, voor Belgisch
Kongo, Frans - invoeren als énige toekomsttaal’. Een tweede verbetert: ‘Frans
invoeren, maar de inheemse talen laten voortleven; als deze weldra uitsterven, is het
verlies nog zo groot niet’. De derde oplossing luidt: ‘De inlandse taal in onderwijs
en opvoeding, wat niet belet dat men aan al wie dat wenst en kan, ook de gelegenheid
bezorgt om een andere wereldtaal aan te leren’.
Hoe dit nu overeen te brengen met de drie uitgesloten oplossingen? Dank zij het
dubbele onderscheid: tussen stamtaal en cultuurtaal, tussen cultuurtaal en
verkeerstaal. Cultuurtalen kiest men niet: zij dringen zich op; daarbij zijn zij én zeer
beperkt in aantal én zeer rijk aan vitaliteit. Bij de oplossing onderscheide men echter
ook nog tussen universitair, secundair en primair onderwijs. Men houde rekening
met het verdubbeld onderwijs: het gewone en het geselecteerde. Cultuurtaal in de
gewone sectie kan samengaan met Frans in de selectie; Frans in secundair en
universitair onderwijs sluit verplichte ‘repetities’ in de cultuurtaal niet uit. Die
oplossing bezorgt een intellectuele élite zonder breuk met de massa. Sommige onder
deze cultuurtalen kunnen zelfs, in afzienbare tijd, tot eigenlijke wereldtalen uitgroeien.
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Naast het taalprobleem staat het interraciaalprobleem. Staan wij voor een dilemma:
colour bar of interraciale opvoeding? Geenszins. Niet alle aequatoriale streken zijn
bevolkingsgewesten: in vele streken sluit het tropisch klimaat een definitief verblijf
voor blanken zonder meer uit, andere lenen er zich toe, maar zijn nu juist reeds
overbevolkt. Een klas met gemengd gehoor (zwart, blank, Arabisch en Hindoe, b.v.)
stelt de leraar-opvoeder voor een onoplosbaar probleem, zowel in zake leerstof als
in zake leermethode. Hoe is aanpassing mogelijk aan zulk een totaal uiteenlopend
milieu? Nog dreigt een nieuw gevaar: men meent de bakens te kunnen uitschakelen;
gevolg: inferioriteitscomplex bij de minderen, en superioriteitsgevoel bij de
meerderen. Maar wellicht, in plaats van de lageren te verheffen, zal dit systeem nu
juist de hogeren doen dalen, zoniet in het eerste of tweede, dan toch in de volgende
geslachten. Interraciaal onderwijs is slechts een eerste stap; interraciaal huwelijk zal
de tweede zijn. Doch bij die oplossing, moet men niet enkel de physische, maar
vooral de sociale gevolgen voorzien. Welke toekomst staat hun kroost te wachten?
In welk sociaal milieu zullen de kinderen van die interraciale huwelijken zich tehuis
kunnen voelen?
‘Hoe kunt gij een zwarte begrijpen, als gij zelf geen zwarte zijt?’ hoorde men
opwerpen. ‘Wij willen niet langer dienen als proefkonijnen waarbij blanken uiterst
leerrijke psychologische experimenten kunnen boeken’. In die enkele woorden ligt
heel het mentaliteitsprobleem. ‘Een test voor blanke enkelingen
(Individualpsychologie) kan men niet zonder meer overdragen om het intellect te
toetsen van zwarte gemeenschapsmensen (Sociaalpsychologie)’. Inderdaad, ook wie
ten volle de éénheid van het mensdom eerbiedigt, mag toch niet blind blijven voor
de bonte verscheidenheid van milieu, tijd en plaats. Reeds geven de meeste
westerlingen toe, dat men op cultureel gebied, ook buiten Europa, niet voor een
tabula rasa staat. Maar moet men om die verscheidenheid in de culturele uitingen
ten volle te verklaren, niet besluiten tot diepe verschillen in psychisch aanvoelen en
psychisch reageren?
En nu wellicht het meest netelige probleem: de samenwerking in een nabije
toekomst, het solidariteitsprobleem. Wat bedoelt eigenlijk de westerling, wanneer
hij de minderontwikkelde gewesten zijn hulp aanbiedt? Sluit het oprecht alle
eigenbelang uit? Hier werd op het interraciaal debat met open vizier gestreden. ‘Velen
onder ons, zwarten, hebben reeds lang de eerste stap gezet om de westerse beschaving
te benaderen, maar dikwijls hebben wij tevergeefs uitgezien naar westerlingen, die
ook een stap zouden zetten om met ons de verbroedering te verwezenlijken. Of blijkt
ware broederliefde niet in wederzijdse gave?’ In de bespreking werd gewezen op
zovele programma's en jarenplannen opgesteld door grootmachten en op alle pogingen,
die telkens weer op intercontinentale conferenties in het werk werden gesteld om die
toenadering te bewerken. Uit de mond der eenvoudigen kreeg men het antwoord:
‘Woorden volstaan niet meer. Sedert wij, zwarten, de blanken beter leerden kennen,
constateerden wij dat uw diplomatiek ja dikwijls ook neen betekent’. Een oude,
vergrijsde missionaris verwees toen naar de ware en énige oplossing: ‘Mijn dierbare
zwarte en gele en rode medebroeders in Christo, het is waar: blanken hebben gefaald,
blanken hebben u meer dan eens onrecht aangedaan. Maar blanken hebben u ook
bemind en alom ziet gij in uw land graven, die luid spreken van zovelen, die hun
leven schonken om het u te bewijzen. Ik smeek er u om, vergeef hun fouten; denk
alleen aan hun offer. Daar alleen ligt de weg voor mogelijke toenadering’.
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Brief uit Rome
De Maremma
MET alle soorten van mensen, die de Maremma, de gemiddeld ruim dertig kilometer
brede kuststrook van Rome tot Livorno, een oppervlak van meer dan een millioen
hectaren, bevolken, ben ik de afgelopen vacantiemaand in aanraking geweest. Kleine
en grote boeren, boerenknechts en dagloners, mijn- en landbouwingenieurs, sociale
werkers, pastoors en ‘missionarissen’, de gouverneur van de provincie en de bisschop
van het diocees Grosseto, politieagenten, huismoeders, schoolzusters en -kinderen,
administrateurs, dorpscaféhouders en -winkeliers. Daarbij heb ik een bundeltje vaken populaire boeken, bladen en brochures over de streek doorgewerkt. En dus gedaan
hebbende, ben ik met zeer gemengde gedachten en gevoelens te Rome teruggekeerd.
De naam ‘Maremma’ betekende tot 7 Februari van het jaar 1951 een geschiedenis
van eeuwen miserie. Het moet, lang vóór onze jaartelling, een bloeiend land zijn
geweest, vruchtbaar, degelijk geïrrigeerd en bewerkt. De Etruskische boeren
voorzagen rijkelijk de stadjes, gebouwd in elkaars zicht op de hoge heuvels, bestuurd
door koninginnen. Men kan nog het ‘Snijkanaal’ bewonderen, door de Etrusken
uitgehouwen dwars door de rots. Soms stuit een ploegende Maremmaanse boer op
de resten van de ploeg van zijn eeuwenoude collega. Juist dezer dagen spitte een
arbeider een dodenstad bloot, en direct na de oorlog hebben nijvere Amerikaanse
wetenschappers zich de licentie voor opgravingen verschaft. Maar de Romeinen
knechtten het volk tot uitstervens toe, en doodden daarmee het land. Vanaf de jaren
van het Romeinse Imperium werd het, wat het tot in onze eeuw bleef: een eindeloos
moeras van binnengedrongen zee- en rivierwater, berucht vanwege een kwaadaardige
malaria, onherbergzaam, met dorre hete zomers en gure natte winters, op de hoogten
schaars bewoond door een taai, berooid boeren- en herdersvolk. De roerende zangen
die de dichter Carducci aan ze wijdde drongen evenmin tot ze door als de tedere
Maremmaanse verhalen van Fuccini, Le veglie di Neri. Hun land was grotendeels
eigendom van vér wonende grootgrondbezitters. Zijzelf waren ofwel kleine
pachtertjes, ofwel ‘mezzadri’ met recht op de helft van de opbrengst, ofwel - in groter
aantal - knechts, of - in meerderheid - ‘braccianti’, dagloners, die 's zomers werk
kregen en 's winters niets hadden. Het nog bebouwbare land werd zonder interesse
bewerkt en lag voor grote stukken braak.
Sinds 7 Februari 1951 betekent ‘Maremma’ een grootse onderneming en een
verwachting van een betere toekomst. De treinreiziger op het traject
Livorno-Grosseto-Civitavecchia-Rome schiet talloze helderwit geverfde borden
voorbij, waarop met rode letters staat: ‘Ministero dell' Agricoltura e Foreste - ente
Maremma - terre assegnate ai contadini’, en heel de reis lang is het land bezaaid
met even fris witgekalkte huisjes met rode daken en in rode letters op de muur: ‘Ente
Maremma - riforma fondiaria - Podere S. Anna’ of ‘Podere S. Clelia’ of ‘Cooperativa
S. Giovanni - Stalla Sociale’ e.d. Voor zijn raampje draait de ene nieuwe weg na de
andere, het ene nieuwe afvoerkanaal na het andere zijn wijde boog tot aan de horizon.
Grote tractors schuiven over de
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velden, waterkanonnen spuiten hun cirkelende regens de lucht in, maai- en
dorsmachines hotsen over de landwegen van bedrijf naar bedrijf. Hij kan machines
aan het werk zien die bossen rijshout wegmaaien en het land van stenen zuiveren.
In drie en een half jaar is een enorme massa arbeid verzet door het
‘Maremma-Instituut’, gesticht door het Ministerie van Landbouw en Bossen, ter
uitvoering van een onderdeel van de wetgeving op de landbouwhervorming, die zelf
weer een gedeeltelijke voorbereiding is van de algemene en definitieve wettelijke
regeling, waarop met ongeduld gewacht wordt en die Scelba op zijn
regeringsprogramma heeft staan. De kern van deze wetgeving, voor Italië vrijwel
revolutionair, bestaat in de onteigening - tegen vergoeding - van grootgrondbezit,
voorzover het niet of onvoldoende productief gemaakt wordt, en de vestiging van
gezinsbedrijven. Er bestond, en er bestaat nog een hevig verzet tegen deze wetten,
en niet alleen van de kant van de grootgrondbezitters, die protesteerden tegen de
vermeende schending van hun rechten. Leidende dagbladen als de Tempo van Rome
en de Corriere della Sera van Milaan voerden, behalve dit verouderde argument,
wezenlijker bezwaren aan. Vroegere pogingen tot ontginning en verkaveling in
klein-eigendom, laatstelijk nog door Mussolini ondernomen, hebben gefaald. Wat
kan de boerenknecht of dagloner, gewend te leven van de ene dag in de andere,
erfelijk gespeend van alle verantwoordelijkheidsbesef, spaarzin, voorzorg, ervaring,
aanvangen met een eigen boerderij en een eigen stuk land? Iedere handelsman kan
hem heel zijn bezit voor een fractie van de waarde aftroggelen. En als hij het behoudt,
welke garantie kan hij dan nog bieden dat hij verkoopbare waar aan de nationale en
internationale markt zal brengen? De handel prefereert standaardproducten. De
sinaasappel van Tunis kent iedere vakman; hij weet precies hoe groot hij is, van wat
voor kleur, hoe hij smaakt, hoe sappig hij is en hoeveel pitten hij heeft; de Siciliaanse
sinaasappels vertonen van boer tot boer en van oogst tot oogst de meest bonte
verscheidenheid. De Italiaan is een individualist, een normale Italiaanse boer een
individualist in het kwadraat; met wat voor ratjetoe zullen de nieuwbakken
Maremmaanse boeren voor de dag komen? En dan: het grootbedrijf kan zwaar
ontginningswerk aan, het gezinsbedrijf kan het niet. Conclusie: help de braccianti
via steun aan de grootbedrijven, en gooi geen milliarden in bodemloze putten.
Deze en dergelijke critiek was niet vruchteloos. Zij bewees evident, dat links en
rechts onteigenen en uitdelen niets zou uithalen, zonder gelijktijdig de middelen te
creëeren voor grootscheepse ontginning, en vakkundige en maatschappelijke
opvoeding en bijstand aan de nieuwe eigenaars. Op die brede basis zijn de wetten
ontworpen en werkt het Maremma-Instituut. De huisvader aan wie publiek en plechtig,
ten overstaan van de notaris, liefst in aanwezigheid van de minister, het ‘Contract’
wordt overhandigd, is daarmee eigenaar van een huis met bijbehoren, van acht tot
veertien hectaren grond, waarop eventueel zwaar ontginningswerk al is gebeurd,
maar hij blijft zelf gedurende de dertig jaar, waarin hij schuldenaar is van een matige
jaarrente, verplicht op zijn zolang onvervreemdbaar domein te wonen. Het contract
wordt pas na een proeftijd van drie jaar definitief. Voor twintig jaar is hij aangesloten,
verplichtend, bij een van de coöperaties onder auspiciën van het Instituut opgericht,
die de verbetering en unificatie van de producten, een deskundige in- en verkoop,
bescherming tegen mala fide handelaars, de aanschaffing van moderne
landbouwmachines, de vestiging en ontwikkeling van landbouwindustrieën veilig
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besteden. Er is voorzien in de vakopleiding van zijn jongens, zelfs al zou hij komen
te sterven vóór ze groot zijn. Sociale werkers staan de gezinnen bij. Er is, in het
centrum van een kring van boerderijen van drie tot vier kilometer, voorzien in de
bouw van een ‘borgo’, met kerk en pastorie, lagere school en kleuterschool,
politiebureau en postkantoor, water-, gas- en electriciteitsvoorziening, winkels en
ontspanningsgelegenheden. Men zou zo zeggen, dat de regering het de Maremmaners
vierkant onmogelijk heeft gemaakt, geen volwaardige boerenstaatsburgers te worden.
En de resultaten? Hier beginnen de gemengde gedachten en gevoelens!
De technische resultaten acht men hoopvol. De productietoename varieert van
vijftig tot tweehonderd procent in de verschillende streken. Het is minder, zegt men,
dan met de milliarden en nog eens milliarden, die in de Maremma gestoken zijn,
bereikt had kunnen worden. Vooral de voorstanders van het grootbedrijf beklemtonen
dit. Wat ervan zij, hier ís vooruitgang, en wat meer zegt, vooruitgang dank zij de
persoonlijke inspanning van de nieuwe eigenaars. Men heeft mij tientallen bedrijven
aangewezen, waar ze destijds verwaarloosd en braak land nu tot de laatste centimeter
uitbuiten.
De maatschappelijke resultaten? De eigenlijke boerderijen worden toegewezen
aan gezinshoofden, die al bewezen hebben een bedrijfje min of meer te kunnen
besturen, althans in de gegeven voorwaarden, en dus ook wel hun gezin. En de rest,
nog altijd de overgrote meerderheid? Toen ik de sociale werker van een van de
ondernemingen van het Instituut vertelde, dat de Denen hun a-sociale landgenoten
in kampen opsluiten, riep hij uit: ‘Dan kunnen wij half Italië in kampen zetten!’ In
zijn rayon wemelt het inderdaad van het wanhopig slag kerels, dat midden in een
onbewoonbaar kot en naast een haveloze vrouw en kinderen er een spiksplinternieuwe
Vespa of een televisietoestel op nahoudt, terwijl de hele familie bedelt en scheldt op
sociale werkers, Ente Maremma en Regering en alles. Al is het niet overal zó erg,
naast de werkelijk armen is het aantal a-sociale Maremmaners legio, en men ziet nog
niet goed, hoe ze ‘opgelost’ moeten worden.
En dit te meer, aangezien de politieke resultaten tot heden op 0,0 geschat kunnen
worden. Het klinkt ongelooflijk, dat zelfs de huisvaders, die van de regering De
Gasperi, Pella of Scelba een complete boerderij zowat cadeau kregen, communist
zijn, maar het feit ligt er. Een redelijke verklaring heb ik niet gevonden. De rechtsen,
vanaf de bisschop en de gouverneur van Grosseto tot aan de gemeenteklerk van het
vlek Gavorrano plegen het hoofd te schudden en te zeggen: ‘Sono ignoranti’. Basta!
Inderdaad laat de partij, die de hele landbouwhervorming ongegeneerd openlijk
tegenwerkt, de boeren unverfroren zeggen: ‘Wij hebben onze boerderij aan Togliatti
te danken’. Deze heer zelf gaat er persoonlijk kennelijk van uit, dat Italianen geen
verstand hebben. Eén staaltje: een pater Jezuïet, vergeefs tegen de schoenmaker van
Giuncarico betogend, dat Togliatti een atheïst is, roept ten einde raad: ‘Maar vraag
het hem dan zelf!’ De schoenmaker meldt per brief de zaak aan compagno Togliatti,
met verzoek te antwoorden op: 1. Geloof je in God?; 2. Ontkent de communistische
leer het bestaan van God?; 3. Is de partij tegen de Kerk? Prompt arriveert de brief
van de leider: ‘Caro Compagno, Die priester trekt het water naar zijn molentje. Blijf
trouw aan je partij. Togliatti’. Tot heden ís de onnozelaard trouw gebleven!
En daarmee raak ik tenslotte het grootste vraagteken: de godsdienst. Er is hier
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maar één ding zeker: dat de toestand hoogst zorgwekkend is. De geestelijke verzorging
is miniem. In de uitgestrekte parochies van vijf-, zesduizend en meer zielen staat één
pastoor. Het werk van de drie of vier ‘missionarissen’ die vanuit Grosseto op motoren
de Maremma doorkruisen, komt me weinig effectief voor. Het kerkbezoek is miniem.
Maar de overgrote meerderheid is gedoopt, heeft de eerste communie gedaan, is
meest ook gevormd, is in de kerk getrouwd en wordt kerkelijk begraven. Ze zijn
christenen, geen heidenen. Ze denken in termen van Iddio en de Madonna en San
Giuseppe en Sant' Anna en helemaal niet in de termen van ‘Das Kapital’, is het niet
biddend dan is het vloekend. Er zit in de laagste lagen van het Maremmaanse volk
tenslotte meer spiritualiteit dan in de minister-presidenten van sommige andere
landen. Afkeer van kerk en ‘prete’ vertonen ze slechts ‘en masse’, individueel en in
de gewone omgang zijn ze vriendelijk ook voor de pastoor. Velen zouden eigenlijk
voor zich wel naar de kerk komen, maar ze zijn doodsbenauwd uitgegrinnikt te
worden door de compagni; dit kinderachtig wapen werkt hier zeer effectief. Het
godsdienstonderwijs komt practisch neer op die éne pastoor, en laat dus vaak veel
te wensen over. Het lijkt onvermijdelijk, dat zonder een intenser geestelijke
verzorging, met ruimer inschakeling van geschoolde lekenkrachten, religieuze en
andere, het op traditie terende godsdienstige instinct stilaan wegkwijnt.
De avond vóór ik de Maremma verliet, maakte ik een wandelingetje met de pastoor,
de koster en de postbeamte van Ribolla. In de donkere schaduw van een huisje zaten
drie jonge arbeiders. Ze maakten zich geen zorgen over de toekomst van de drie en
een half jaar oude nieuwe Maremma, die hún toekomst is. Ze kwamen alle drie uit
Calabrië en maakten dus muziek, één met zijn banjo, één met zijn gitaar, en één met
zijn heldere stem. Ze boden ons drie stoelen aan en speelden naar hartelust, tot laat
in de klare nacht, hun canzoni van occhi neri en amore.
Dr Jean Lully
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Politiek Overzicht
Internationaal
Mendès-France heeft, zij het met enige uren vertraging, zijn weddingschap met de
Assemblée gewonnen: in de nacht van 20 op 21 Juli, om precies te zijn: om tien
minuten vóór vier, is de bestands-overeenkomst over Indo-China getekend. Deze
slotacte van Genève kenmerkte zich, in tegenstelling met de vorige bedrijven, door
geheime besprekingen bij zakelijke lunches, door nachtelijke bijeenkomsten, tussen
Mendès-France en de kopstukken der betrokken partijen, waarbij Eden en de Indiër
Manon de behulpzame hand boden. De meeste moeite had de Franse premier om
van de keiharde Molotof wat meegaandheid te verkrijgen, waarbij enige ruggesteun
van de zijde van Dulles onontbeerlijk scheen. Dulles had zich echter als Achilles
mokkend in zijn tent teruggetrokken, doch ten laatste bezweek ook hij voor het
aandringen van de Fransman en begaf zich, wel niet naar Genève, maar naar Parijs,
waar hij, na een onderhoud met Mendès-France en Eden, beloofde zijn
plaatsvervanger, generaal Bedell Smith, - intussen opgevolgd door Hoover Jr. - naar
de Conferentie te zenden. De V. Staten zouden zich, als niet direct in de kwestie
Indo-China betrokken, binnen bepaalde grenzen houden. Dit betekende, zoals Bedell
te Genève verklaarde, dat de V. Staten niet van zins waren het te sluiten bestand te
garanderen, maar ook geen geweld zouden gebruiken om de wapenstilstand te
verbreken. Hij waarschuwde tevens, dat de V. Staten elke hernieuwde agressie zullen
beschouwen als een kwestie van primordiaal belang. Molotof, aanvankelijk verstoord
over het westelijk onderonsje te Parijs, liet zich door Eden kalmeren. De
wapenstilstand, waarvan Vietnam het slachtoffer werd, bevat, volgens de eigen
bekentenis van Mendès-France, sommige wrede bepalingen, maar ook Eisenhower
moest toegeven, dat in de gegeven omstandigheden méér niet te bereiken viel. Het
toezicht op de uitvoering van de wapenstilstand werd toevertrouwd aan een commissie,
bestaande uit India, Canada en Zweden. Als tijdelijke demarcatielijn is de 17de
breedtegraad aanvaard. De drie staten, Vietnam, Laos en Cambodsja behouden
volledige vrijheid en souvereiniteit. Zij blijven lid van de Franse Unie en mogen
geen vreemde strijdkrachten op hun gebied toelaten tenzij - deze bepaling geldt alleen
voor de beide laatstgenoemde landen - het land bedreigd wordt. Frankrijk zal echter
zijn troepen eerst terugtrekken op verzoek van de betrokken regeringen. Onder
toezicht van een internationale commissie zullen in 1955 verkiezingen worden
gehouden in Laos en Cambodsja en in 1956 in Vietnam. Alle vergeldingsmaatregelen
tegen hen, die gedurende de oorlog met een van beide partijen tegen de andere partij
hebben samengewerkt, zijn verboden. Dit zijn de voornaamste bepalingen van het
bestand, dat de Franse Assemblée met overweldigende meerderheid (471 tegen 14
stemmen) goedkeurde. Tsjoe en Lai en Molotof waren uitbundig in hun vreugde over
het welslagen der conferentie, die het communisme in het Oosten een stap verder
heeft gebracht.
Dulles zag in het gesloten bestand geen reden om af te zien van een Z.O.-Azië-pact.
De eventuele deelgenoten zouden een lijn moeten trekken, waarbinnen Laos,
Cambodsja en Zuid-Vietnam zouden vallen en waarbij overschrijding van deze lijn
beschouwd zou worden als agressie, waartegen de verdragspartners zouden kunnen
optreden. Terwijl er in sommige landen stemmen opgaan om communistisch China
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in de V.N. op te nemen, waar de Britse politiek vóór en de Amerikaanse stemming
mordicus tégen is, hield de bejaarde president van Korea, Syngman Rhee in het Ame-
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rikaanse Congres een rede, waarin hij met klem betoogde, dat een aanval op
communistisch China, ‘een monster met voeten van leem’, in samenwerking met het
Chinese leger van Formosa - door Eden echter een ‘verouderde’ macht genoemd ten gevolge zou hebben, dat China tot de partij van de vrije wereld zou terugkeren
en dat op die wijze de machtsbalans zo sterk tegen de Sovjet-Unie zou doorslaan,
dat deze geen oorlog tegen Amerika zou durven beginnen. Het nuchtere commentaar
van Eisenhower was echter: ‘een preventieve oorlog is belachelijk, ondenkbaar en
onmogelijk’. Minder openhartig en eerlijk - want de bedoeling is nog steeds de E.D.G.
te torpederen - was het voorstel van Moskou om opnieuw een Europa-conferentie
van de 32 staten te beleggen om te komen tot een collectief veiligheidsverdrag met
het lokaas van een samenwerking in de economische sfeer. Nog voordat het antwoord
op deze nota van 24 Juli was opgesteld ontvingen de Grote Drie (4 Augustus) een
uitnodiging om gezamenlijk met Moskou alvast het terrein voor te bereiden voor de
eventuele latere grotere conferentie. Een uitnodiging, die ondersteund werd door een
resolutie van het Oost-Duitse parlement, waarin tevens werd aangedrongen op de
aanwezigheid van Oost- en West-Duitsland bij deze besprekingen. Het antwoord op
deze uitnodiging is vertraagd omdat de Franse politiek, uit vrees voor Duitsland, nog
steeds illusies koestert over het onbetrouwbare Kremlin, in overeenstemming met
de Britse Labour-party, wier deputatie te Moskou overdreven hartelijk ontvangen
werd.
De Franse premier zette intussen haastig zijn schoonmaak voort. Als een
bliksemstraal verscheen hij, vergezeld door maarschalk Juin, die als tegenstander
van concessies werd beschouwd, bij de bejaarde Bey van Tunis en las hem de
proclamatie voor, waarbij de binnenlandse souvereiniteit van Tunesië zonder enige
beperking werd erkend en alleen de contrôle over de defensie en de buitenlandse
betrekkingen van het land in Franse handen bleef. Een nieuwe regering onder de
gematigde nationalist, Tahar Ben Ammer, bestaande uit Fransen en uit leden van de
Neo Destour, wier leider, Habib Bourguiba, zich thans in betrekkelijke vrijheid in
Frankrijk bevindt, nam het heft in handen. De Franse kolonisten in Tunis, bevreesd
voor hun bezittingen en hun veiligheid, konden deze oplossing maar matig waarderen,
hoewel de nieuwe Franse resident-generaal, generaal de la Tour, met drastische
maatregelen heeft gedreigd tegen ieder, die de orde wil verstoren. En in Frankrijk
zelf hebben ruim honderd rechtse afgevaardigden onder leiding van de oud-premier,
Antoine Pinay, een comité gevormd tegen de hervormingspolitiek in Tunesië; zelfs
in de eigen radicaal-socialistische partij van Mendès-France heerste grote onrust.
De hervorming in Tunis verwekte een ketting-reactie in Marokko. Daar wil men
de Franse regering verzoeken de verleden jaar weggevoerde Sultan de vrijheid te
hergeven, waartegen de Berbers, aanhangers van de tegenwoordige sultan, bereid
zijn zich gewapenderhand te verzetten. In verschillende plaatsen van Marokko hadden
onlusten plaats, waarbij een 20-tal doden vielen, maar de angstig verbeide dag van
het Mohammedaanse feest ‘Aid el Kebir’, die tevens de herdenkingsdag was, waarop
de vorige sultan was weggevoerd, verliep rustiger dan verwacht was.
Ook het derde punt van zijn program: economische volmachten, sleepte de premier
in de wacht, met 362 tegen 90 stemmen. Tot 1 April 1955 verkreeg hij volmachten
om het land tot een hogere levensstandaard op te voeren zonder dat de stabiliteit van
de munt in gevaar wordt gebracht.
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Van wereldbelang was echter welke houding de premier zou aannemen ten opzichte
van de E.D.G. In de Franse ministerraad had hij amendementen op de E.D.G.
voorgesteld, die de 3 Gaullistische ministers niet ver genoeg gingen, zodat zij hun
ontslag namen. Maar toen Mendès-France op de minister-conferentie der zes leden
van ‘Klein-
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Europa’ te Brussel verscheen (19 Augustus) bleef hij verre beneden de verwachting.
Zijn voorstellen om het supra-nationaal karakter aan de E.D.G. te ontnemen, om de
volkomen gelijkberechtigdheid der deelnemers (discriminatie van Duitsland) op te
heffen, om alleen de ‘dekkingstroepen’, waartoe de Franse strijdkrachten niet behoren,
te Europeaniseren, waren zodanige ingrepen in het essentiële gedeelte van het verdrag,
dat de vijf overige leden, waaronder minister Beijen zich bijzonder weerde, unaniem
zich verzetten. Pogingen van Spaak om de Franse protocollen te rangschikken in
punten, waarover men het desnoods eens kon worden, in punten, die nog in beraad
konden worden genomen en in punten, waarover hic et nunc geen overeenstemming
te bereiken was, leidden tot niets. Na spannende uren van dag- en nacht-beraad was
de slotsom, dat een ‘agreement’ uitgesloten was. De grote ijveraar voor de E..D.G.,
de Italiaanse oud-minister Alcide de Gasperi, heeft wegens zijn plotselinge dood
deze teleurstelling niet meer hoeven te beleven.
Toch is er nog een straal van hoop. Want het slotcommuniqué vermeldde, dat de
gezamenlijke doelstellingen blijven: het stimuleren van de Europese samenwerking
tegen de krachten, die hen bedreigen, het verhinderen van iedere neutralisatie van
Duitsland, dat deelneemt aan de gemeenschappelijke defensie, het streven naar een
politieke en economische formule voor de integratie van West-Europa. Tevens werden
het Franse concept-protocol en de concept-verklaring der 5 overige mogendheden,
met hun tegenstellingen en overeenkomsten, naast elkaar gepubliceerd, opdat de
Franse Assemblé en het Franse volk zich een oordeel konden vormen over de feitelijke
toestand. Een bezoek van Mendès-France aan Churchill bracht geen wijziging in de
verhoudingen.
Het verdrag tussen de Egyptische premier Nasser en de Britse minister van oorlog
Head te Cairo 27 Juli gesloten bewijst hoe onmogelijk het is zich tegen nationale
aspiraties te verzetten. Sinds het begin van de Britse bezetting in 1882 heeft Egypte
getracht deze ongedaan te maken en is er geleidelijk in geslaagd de Britten tot de
Suezkanaal-zone terug te dringen. Verder terug meende de Britse regering, met het
oog op de verdediging van het Oosten en de verbindingen met de bezittingen in de
Stille Oceaan niet te kunnen gaan. Toen in 1946 de Labourparty met Egypte over de
ontruiming onderhandelde schreeuwden de conservatieven moord en brand en nu, 8
jaar later moest Churchill in het Lagerhuis tegenover Attlee met betraande ogen
bekennen, dat de opvattingen, die één jaar geleden een aanblijven in Egypte gewettigd
zouden hebben, ‘absoluut verouderd’ waren. De oorzaken hiervan lagen bij de H.-bom,
bij het toetreden van Turkije tot de Nato, bij te weinig ter beschikking staande troepen.
In plaats van Egypte zou Cyprus een meer gunstige garnizoensplaats zijn, wegens
de eventuele verplaatsing van het oorlogsgebied, dank zij het Balkanpact. Terwijl
de Labourparty, uit protest (niet tegen de zaak, maar tegen de vertraagde wijze), zich
van stemming onthield en een aantal conservatieve ‘rebellen’ tegen stemde,
aanvaardde het Lagerhuis het verdrag met 267 stemmen voor en 26 tegen. Het verdrag
heeft een geldigheidsduur van 7 jaar en bepaalt, dat binnen 20 maanden de Britse
iroepen de kanaalzone zullen verlaten. In geval van een aanval op Turkije of een der
Arabische staten zullen zij weer terug mogen komen. Alleen civiele Britse technici
mogen er werkzaam blijven. Nasser verklaarde, dat hij de haat uit het hart had
gebannen en majoor Salem slikte zijn vroegere invectieven in door vast te stellen,
dat Egypte de hechtste bondgenoot van Groot-Brittannië zal zijn!
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Tegenover deze vernedering in Egypte stond een succes in Perzië behaald. Er is
een overeenkomst gesloten tussen de Perzische regering en acht internationale
oliemaatschappijen, waarbij een maatschappij zal worden opgericht voor het
exploiteren der
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olievelden en een andere voor de raffinaderij onder Nederlandse wetgeving. De
Anglo-Irian Oil C. zal een schadevergoeding ontvangen van 30 millioen p. st. en de
financiële uitkeringen aan Perzië zullen op redelijker wijze dan voorheen geschieden.
Een essentiële bijdrage voor de Europese veiligheid was (9 Augustus) de
ondertekening van het Balkan-verdrag te Bled. Hierbij verbinden zich Griekenland,
Turkije en Jougoslavië voor 20 jaar om elke gewapende aanval op het grondgebied
van een der drie landen te beschouwen als een aanval op alle drie landen. Individueel
en collectief zal aan de aangevallen bondgenoot alle nodige hulp, ook met
strijdkrachten, verschaft worden. De totstandkoming van dit verdrag is een indicatie
dat spoedig een oplossing van het strijdpunt-Triëst kan worden tegemoet gezien.
Nehroe, die bij het bestand over Indo-China gejuicht had: ‘Voor het eerst zal er
nergens in de wereld oorlog worden gevoerd’, heeft gedreigd zich zelf op het
oorlogspad te begeven. De Portugese enclaves: Goa, Diu en Damao in India vormen
sinds 1946 een Portugese provincie, die onlangs door een aantal Indische
‘vrijwilligers’ werd aangevallen. Salazar en Brazilië protesteerden en Londen bood
zijn bemiddeling aan. Teneinde verder bloedvergieten te voorkomen deed Portugal
het voorstel, dat beide partijen elk drie neutrale waarnemers zouden aanwijzen om
een oplossing te vinden, welk aanbod door Nehroe aanvaard werd. Intussen had hij
voorkomen, dat op 15 Augustus, de dag, waarop India zijn zelfstandigheid kreeg, de
‘bevrijders’ hun aangekondigde aanval op Goa doorzetten. Omdat echter Portugal
wel bereid is te onderhandelen over de gerezen moeilijkheden, maar niet over de
souvereiniteit van Goa, waaraan zoveel historische herinneringen en vooral die aan
St Franciscus Xaverius, zijn verbonden, is de taak van deze commissie niet
benijdenswaardig. De vlotte Mendès-France, die zijn verlies weet te nemen, hecht
minder waarde aan de bezitting Pondichery in India en zal er makkelijk afstand van
doen.

Nederland
Bij de behandeling van het Statuut met de ‘West’ in de Tweede Kamer brachten
onverwacht de afgevaardigden Oud en Schouten grondwettelijke moeilijkheden naar
voren. De minister van Overzeese Gebieden Kernkamp weerlegde deze in een
uitvoerig betoog en behaalde het succes, dat het Statuut met 75 tegen 19 stemmen
aanvaard werd.
De delegaties over de opheffing van de Unie met Indonesië waren na grotendeels
informele besprekingen voornemens hun accoord op 24 Juli plechtig te ondertekenen,
toen van uit Djakarta bericht kwam, dat men er niet tevreden was met de bereikte
resultaten. De minister van onderwijs Yamin vloog om nadere aanwijzingen te
verkrijgen naar zijn vaderland terug en minister Luns maakte van de gelegenheid
gebruik op vacantie te gaan. Het rapport van Yamin werd door de Indonesische
ministerraad gunstig ontvangen en hij kon met goede berichten naar Nederland
terugkeren. Die gunstige ontvangst was echter betrekkelijk, want volgens een
Nederlandse verklaring, was er een geheel nieuwe situatie ontstaan. Er moest met
grote spoed gewerkt worden wegens het verlangen van de Indonesische delegatie
om vóór 17 Augustus, de dag, waarop 9 jaar geleden de Republiek Indonesië werd
geproclameerd, de resultaten binnen te hebben. Aldus kwam 10 Augustus het mislukte
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experiment van de Unie ten einde ‘op ongewone en wisselvallige wijze’. Alle
bepalingen, die rechtstreeks in verband staan met de Unie, zijn vervallen en de
overblijvende overeenkomsten zijn geregulariseerd als normale, internationale
verdragen. Hoofdzaak is, dat de financiële-economische overeenkomst van 1949
voorlopig blijft bestaan tot zij in nader overleg en
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in overeenstemming met ieders souvereiniteit zal worden herzien. De schuldenregeling
ten laste van Indonesië blijft bestaan. Tevens verwachtte minister Luns, dat de
behandeling der gevangen Nederlanders in Indonesië en het vraagstuk der Ambonezen
bevredigend zou worden opgelost. Wellicht is dit te optimistisch bekeken. De ‘Daily
Telegraph’ betwijfelt zelfs of de beloften van het verdrag duurzaam zullen zijn,
‘gezien het karakter van Indonesische regeringen. De Nederlandse regering heeft
een verdrag gesloten meer met de hoop dan met de zekerheid, dat haar handtekening
in de komende dagen enig gewicht zal hebben’. Dit Britse blad heeft het niet ver mis
gehad. Want na de ondertekening van het nieuwe accoord verklaarde de Indonesische
onderhandelaar dat dit slechts een eerste stap was en in zijn herdenkingsrede op 17
Augustus beweerde Soekarno, dat de inhoud van dit verdrag hem niet bevredigde
juist wat de financieel-economische regeling aanging. Nieuw-Guinea werd
onmiddellijk uit de ijskast gehaald en aan de Algemene Vergadering der V.N.
voorgelegd om hulp te verlenen en tot een vreedzame oplossing te komen. In een
begeleidend memorandum regende het beschuldigingen tegen Nederland. Het had
tegen zijn beloften gehandeld door Nieuw-Guinea in zijn koloniale greep te houden,
het had er de vrijheid van meningsuiting drastisch besnoeid, het had Nieuw-Guinea
in hoge mate verwaarloosd, het had menigeen in de gevangenis geworpen, het gebied
tot het toneel van voortdurende onrust gemaakt. Een Nederlandse woordvoerder
beperkte zich vooreerst tot de opmerking, dat reeds bij oppervlakkige lezing een
groot aantal grove misvattingen en feitelijke onjuistheden zijn opgevallen. ‘De
regering zal op een tijdstip en plaats, die haar hiervoor nuttig voorkomt, op een en
ander ingaan’. Hoewel Australië zich aanstonds tegen de op de agenda-plaatsing van
dit voorstel verzet heeft, is de Indonesische delegatie bij de V.N. overtuigd van de
steun van de 15 landen der Aziatisch-Afrikaanse groep.
24-8-'54
K.J.D.

België
Onder de homogene regering zette de oppositie haar grote maneuvers met voorliefde
tijdens het reces op touw, wellicht rekenend op een verslapping van de waakzaamheid
van de meerderheid. Die taktiek kende herhaaldelijk succes, zo o.m. bij het sociaal
conflict dat op 20 October 1951 zijn beslag kreeg, en op nog meer spectaculaire wijze
bij de zaak De Bodt-Van Coppenolle. Dat zomers dynamisme van de linksen heeft
niet opgehouden, nu zij zelf aan het bewind zijn, wel integendeel. De regering neemt
de vacantieperiode te baat om verder te werken, de opinie in de hand te houden, en
voorbereidingen te treffen voor nieuwe acties.
Op economisch gebied valt vooral te vermelden de actie tegen de werkloosheid
die gecoördineerd door Liberalen en Socialisten samen gevoerd wordt. De
staatstussenkomst met 100% in de tewerkstelling door de gemeenten heeft een
onbetwistbaar succes. Anderzijds hield minister Rey een belangwekkende
perconferentie over de maatregelen die hij, vooral met het oog op een sterkere
industrialisatie, voorziet. Uit deze populaire actie tegen de werkloosheid tracht de
regering alle munt te slaan. Zo heeft ze bijzonder de aandacht gevestigd op de daling
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van het werkloosheidscijfer tussen Mei en Augustus 1954 met 60.000. Is de
tewerkstelling door de gemeenten zeker een gedeeltelijke verklaring van dit cijfer,
dan is de daling toch in hoofdzaak te danken aan de opslorping der
seizoenwerkloosheid en aan de stijging der internationale conjunctuur, welke die
van Korea nog blijkt te overtreffen. Deze ontwikkeling heeft voor het tweede kwartaal
van 1954 zeer hoge belastinginkomsten ten gevolge gehad, waardoor de pessimistische
‘inventaris’-geruchten die de nieuwe regering bij haar
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aankomst lanceerde totaal de kop ingedrukt werden. Zulks zou een meer gunstige
toestand voor de begroting van 1955 moeten scheppen. Het begrotingscomité is reeds
volop aan het werk, en men verneemt dat de begroting toch ongeveer op hetzelfde
peil als de vorige zal staan. Ondanks de besparingen, wordt gezegd. Dat betekent dat
de uitgaven die de regering noodzakelijk acht of die door haar demagogie noodzakelijk
zijn geworden zeer aanzienlijk zijn. Zo komt het dat reeds van schatkistmoeilijkheden
gesproken wordt. Het hangt dan ook van de uitgavenpolitiek af, of de gunstige
toestand zoals minister Liebaert die aan de Nederlandse geldschieters afschilderde,
behouden blijft of niet.
Intussen krijgen ook de linksen een prijzenprobleem op te lossen. Het indexcijfer
gedraagt zich alsof het eerlang de gevaarlijke kaap van 430 zou bereiken die algemene
loonsverhogingen veronderstelt en onze concurrentiepositie ernstig zou kunnen
beïnvloeden. Er zullen andere maatregelen dan een hervorming van de index nodig
zijn om deze beweging binnen de perken te houden.
Intussen liggen niet hier de wrijvingsvlakken die in het politieke klimaat de warmte
voortbrengen. De socialisten hebben zich in April geenszins met een specifiek
socialistisch programma bij het kiezerskorps aangediend. In de regeringsverklaring
kwamen hun eigenlijke programmatische doelstellingen al evenmin duidelijk te
voorschijn. Maar ervaren politieke waarnemers hebben er toen reeds voor
gewaarschuwd, dat de socialisten daarom nog niet van die hun dierbare
programmapunten afzagen. Deze voorspelling is spoedig bewaarheid. De
socialiserende, de etatiserende tendens steekt steeds meer de kop op. Vooral de heer
Troclet kan of wil ze moeilijk verbergen. Zijn opvatting van de sociale veiligheid is
in de grond echt etatistisch. Dit bleek eens te meer uit de wijze waarop hij het
probleem van de ziekte- en invaliditeitsverzekering aanvatte. Een besluit lag klaar,
waardoor én de artsen én de mutualiteiten én de mutualisten gebonden zouden worden
en waarbij door een practische economische dwang de vrijheid teloor moest gaan,
eerste stap op de weg van een echte gesocialiseerde nationale gezondheidsdienst. De
heer Troclet werd echter verplicht, zich voorlopig terug te trekken. En dat niet alleen
omdat de geneesheren protesteerden of omdat de christelijke mutualiteit een waakzame
houding aannam. De voornaamste reden is wellicht de hevige liberale oppositie - die
in de pers onverminderd tot uiting kwam - tegen deze bedoelingen. Het is wel in
hoofdzaak daardoor, dat de kwestie in een studiecommissie, en door het plotse verlof
van de betrokken minister - die door een liberaal collega geflankeerd wordt in de
verdere behandeling dezer zaak - hangend geworden is.
De inherente strekking van het socialisme, de vrijheid aan te tasten, heeft zich
echter op cultuurgebied nog scherper vertoond. Dank zij het protest van de christelijke
gemeenschap werd dhr Collard practisch verplicht, van de voorgenomen besnoeiing
van de toelagen voor het vrije middelbaar onderwijs af te zien. Hij heeft echter niet
willen inzien, dat het beter was de schoolstrijd te vermijden. Integendeel heeft hij de
schoolstrijd definitief ontketend, door de weergaloze afdanking van een honderdtal
vrij gediplomeerden die als bestendige interimarissen definitief vrije plaatsen
bekleedden waarop ze normaal moesten benoemd worden, en hun vervanging door
linkse elementen. Ook wanneer men de hitte van de passionele politieke strijd totaal
buitensluit, kan men niet anders dan vaststellen dat hier broodroof werd gepleegd
omwille van het geloof en dat een ernstige aanslag gedaan werd op de
meningsvrijheid. Het is dan ook natuurlijk dat niet alleen de christelijke gemeenschap
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zich heftig tegen deze politiek te weer stelt, maar dat van geheel de democratische
opinie verwacht wordt dat ze deze gevaarlijke strekking zal afwijzen en dhr Collard
ook hier tot terugkeer dwingen. De
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linksen schijnen te menen dat ze gezien het groeiend materialisme alle voorzichtigheid
op dit gebied mogen laten varen. Ze zouden integendeel een uiterst werkzaam cement
voor de christelijke eenheid kunnen leveren, waarvan de CVP dankbaar gebruik kan
maken. De betrekkelijke kalmte van de verlofperiode in haar kamp en de perspolemiek
rondom haar voorzitter mogen niet de verkeerde indruk doen ontstaan, als zou daar
niet werkelijk een regeneratie plaatsgrijpen.
Deze wisselvalligheden van de socialistische overheersingspolitiek zijn belangrijk,
ruimer dan alleen nationaal gezien. Het is niet geheel klaar in welke richting het
internationaal socialisme thans op Europa stuurt, maar wel staat het vast dat onder
de druk van een zeer belangrijke fractie van dit socialisme de frontpolitiek tegen de
Sovjet-unie bedreigd is, en wel eens door de Rusland begunstigende
coëxistentiepolitiek à la Bevan en Ollenhauer zou kunnen vervangen worden. Deze
houding is één van de factoren geweest die tot Genève en de mislukking van de
E.D.G. geleid hebben. Het is niet uitgesloten dat, nu de zon van de christen-democratie
in Europa schijnt te tanen, de socialisten hopen een politieke gemeenschap tot stand
te brengen, een Europa waarvan ze steeds gezegd hebben ‘qu'elle sera socialiste ou
ne sera pas’. Verklaarde de heer Spaak na het verscheiden van de E.D.G. niet, dat
deze toch maar een blok aan het been van de Europeeërs was geweest? Het is in ieder
geval nog nooit zo duidelijk geweest als bij de mislukking van de E.D.G., in welke
mate een strict-nationale politiek practisch niet meer bestaat, en dat het lot van ons
land besloten ligt in de grotere complexen van Europa en de Atlantische wereld.
Daarom past ook in dit overzicht de bange vraag: of nu een Duitsland met een
nationaal leger zal ontstaan - of het in het kamp der Atlantische naties zal blijven of we aan onze Oostgrens een Duitsland krijgen dat ervoor bedankt, bufferstaat tegen
het Sovjetblok te spelen. Het staat vast dat op dit gebied de christelijke regering in
het verleden haar plicht gedaan en haar verantwoordelijkheid opgenomen heeft. De
linkse regering moge tot een even opbouwende houding in staat blijken.
L. Deraedt
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Forum
De Madonna in de Kunst (Antwerpen 28 Augustus-14 November)
In de openingsrede van burgemeester Craybeckx, uitgesproken in de Rubenszaal van
het Museum voor Schone Kunsten, kon men de tevredenheid van de inrichter over
een uitzonderlijk welslagen slechts herkennen in de dank aan medewerkers en
instanties, bijzonder Z. Em. Kard. Van Roey en Mgr Forni. Over de tentoonstelling
zelf viel geen woord, want de verrassing moest blijkbaar ongeschonden worden
bewaard. En aan verrassing is sensatie nooit vreemd. Ook aan een wandeling door
de niet meer te herkennen zalen van het museum kan men sensatie beleven. Men
treedt binnen in een zacht licht, broos en vol wijding. Men komt in donkere krochten
met glinstering van metaal en vuurrode nissen. Bijna vergeten, in de schemering
staat een bescheiden beeld. Brutaal valt het licht in een nu goed te herkennen
Antwerpse museumzaal, waar nauwelijks sfeer te verkrijgen is. Troosteloos hangen
de gravures tegen de wanden en de handschriften in hun vitrines verliezen de helft
van hun waarde. Dan ontdekt men echter de kleine absiden, boven een suggestieve
trap, waar nooit geziene beelden hun ontroerende schoonheid openbaren. De
verrassing komt vlug over die sensatie heen zonder de pijnlijke nasmaak van de
ontgoocheling. Want er is meer dan felle contrasten en sfeervolle zalen. Er is een
menselijk getuigenis. De kunst, het meest gevoelige van de menselijke
uitdrukkingsmiddelen, verhaalt niet alleen wat het verstand heeft beleden, maar toont
ons ook hoe het hart zich heeft geschonken, hoe de mens met hart en verstand heeft
geleefd.
Beelden, schilderijen en andere kunstproducten uit de middeleeuwen van ons
avondland - want deze zijn het belangrijkste op deze tentoonstelling - hebben met
een onuitputtelijke verbeelding de lof gezongen van een vrouw, een vrouw die moeder
was. Ook andere culturen hebben dit gedaan, zij het ook uitzonderlijk. Maar geen
enkele cultuur heeft in een vrouw de geestelijke zuiverheid van de middeleeuwse
madonna's ontdekt. Niet alsof deze prachtige vormen, tot de laatste kerf doorleefd,
in iets boven het menselijke zouden uitstijgen. En toch. Zoals het christendom de
verwachting der volkeren vervult en aan de oude onsterfelijke droom van de mens
over zijn paradijselijke ongeschondenheid een werkelijkheid schenkt in wat Bernanos
heeft genoemd ‘la cadette du genre humain’, zo heeft de Madonna uit de
middeleeuwen, geheel door mensenhanden gemaakt en toch te verheven om louter
menselijk te zijn, de droom van de mens gesublimeerd in de gestalte van de vrouw,
ongekreukt en onkreukbaar, van de moeder die door haar kind almachtig is. Het is
het geloof van gans de mensheid dat in het christendom zijn hoogste symbool heeft
gevonden. Want deze Mariabeelden omvatten door hun kwaliteit en verscheidenheid
het gehele menselijke belevingsveld: de inwendige gemoedsweelde van de
Imadmadonna, de vorstelijke welwillendheid van de Sedes Sapientiae van Zolder,
het maagdelijk moederschap van de Madonna uit de sacristie van Zoutleeuw, de
majesteit in het lijden bij de Moeder van Smarten van Lauw en de smartvolle overgave
van de Kruismadonna van Leuven.
Zoals de burgemeester het in zijn inleidende rede heeft gezegd, was de
oorspronkelijke opzet van deze tentoonstelling in het jaar 1952 een verzameling
madonnabeelden uit de Nederlanden samen te brengen. Geleidelijk groeide deze
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opzet uit en werd aangevuld door een initiatief van het Paleis van Schone Kunsten
te Brussel. Nu is deze tentoonstelling met werken uit gans Europa van de 7e tot de
18e eeuw geworden tot een waardevolle uiting van het mariale jaar waarmee zij
toevallig samenvalt. Met de tentoonstelling ‘Oosterse Schatten’ van Amsterdam is
zij tevens een der rijkste culturele manifestaties in de Nederlanden. De heer Fr.
Baudouin, die reeds de inrichting van de
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biënnale voor beeldhouwkunst tot zijn verdienste mag rekenen, heeft hier opnieuw
blijk gegeven van een eindeloos geduld bij het opsporen en een kiese smaak bij het
opnemen der nummers. In ‘De Madonna in de Kunst’ heeft men een tentoonstelling
waar men moét bewonderen en waar zelfs rechtmatige critiek kleinzielig wordt.
G. Bekaert

Het Siegfriedmotief van Paul Lebeau
Paul Lebeau is een romancier met een belangwekkende thematiek maar een minder
belangwekkende stijl. Het leven dat hij beschrijft, de problemen die hij oproept, de
oplossingen waar hij voor getuigt, doorpeilt hij eerlijk en ernstig, verstandig alhoewel
meestal iets te verstandelijk; hij zoekt met een gestadige, ietwat moeizame aandrang,
en deelt in vrij traag op elkaar volgende verhalen (Het experiment 1940, De Zondenbok
1947, Johanna-Maria 1950, De Blauwe Bloem 1951, en nu Het Siegfriedmotief of
De Overbodigen1) zijn steeds dieper en evenwichtiger wordende inzichten mee. Maar
de Nederlandse taal blijft in zijn handen een schamel instrument.
We mogen onze wrevel om deze taal- en stijlarmoede niet onbeheerst laten
overslaan op ons totale oordeel, maar wat men over het wezen van de roman ook
mag denken, het is een kunstwerk in taal. Zijn kwaliteit hangt ten slotte af van de
kwaliteit van zijn taal. We stellen belletrie niet boven de geïnspireerde getuigenis,
maar waar een getuigenis, hoe noodzakelijk of spontaana ook, voorgedragen wordt
in een inadequate taal, daar klinkt ze zelf conventioneel of banaal, en niet helemaal
waarachtig.
De inhoud van het Siegfriedmotief is niet banaal. John, een schuchtere
proleten-jongen wordt door de verwende, los levende rijkemanszoon Xavier in diens
vriendschap opgenomen: het Siegfriedmotief is het muzikaal symbool van hun
‘bloedbroederschap’. De verschillen van stand, opvoeding, zedelijke en godsdienstige
opvattingen zijn zo groot dat diepe wederzijdse beïnvloeding voorlopig onmogelijk
blijkt. Maar de gewelddadigheid van de oorlog en diens nasleep verwezenlijkt brutaal,
en tot in het paradoxale dan, wat een geleidelijke groei niet vermocht. John is gehuwd
met Gilberte, het meisje dat om de lichtzinnige Xavier heen vlinderde maar, door de
Don Juan in haar ziel vernederd, vrede heeft moeten nemen met de brave John. John
wil haar rijk maken, werpt zich in de zwart-handel en het verzet, valt in de handen
van de Duitsers en wordt naar een concentratiekamp gesleept. Xavier meldt zich bij
de S.S., daartoe schijnbaar voorbestemd door zijn heidense, dweepzieke
heldenverering, in werkelijkheid om Gilberte, tot wie hij zich tijdens John's
afwezigheid weer aangetrokken voelt, te ontwijken. Totaal omgekeerd keren beiden
terug: John heeft zijn geloof verloren, Xavier heeft het gevonden; John, de ongerepte
volksjongen, is nu een verdorven en verdervend parvenu, die zijn vrouw verlaten
heeft en zint op een liaison; Xavier, de kwistige vrouwengenieter, is nu een hard
werkende garagehouder en leeft in een niet geheel gelukkig maar trouw huwelijk.
Xavier is gelouterd tot de deemoed van het schuldgevoel, John verhard tot verwaande
verbittering. Beider kernervaring is de ervaring van hun overbodigheid: ‘iets gemeens
hebben wij nog, dat is dat wij beiden nu overbodig zijn’ (101). Maar terwijl John
door dit besef van God en alle levensernst wordt losgeslagen, (‘als wij even nodeloos
1) Boekengilde De Clauwaert, Leuven, 1954, 244 pp.
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bestaan als planten en dieren, laten wij dan leven als planten en dieren’, 187), werd
Xavier erdoor naar God, de enige die niet overbodig is, gedreven. Zo vinden de twee
vrienden elkaar, na jarenlange verwijdering, heel toevallig terug. En dit weerzien in
een café aan de weg is het centrale gebeuren van deze roman. Xavier herkent in
John's bittere haat tegen hem, tegen het leven en God, het kwaad dat hij uit zichzelf
gerukt maar uitgezaaid heeft in de ziel van zijn vriend. John ziet zich door Xavier
zijn laatste
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harde zekerheid ontnemen: de overtuiging van zijn onschuld. In beiden groeit de
vraag: ‘Mijn God, moet men dan iets opgeven om het te verkrijgen?’ (239). En
wanneer ze aan het eind, wellicht voorgoed, afscheid nemen, wordt het
Siegfriedmotief, dat Xavier fluit, door John niet meer gehoord: wellicht spelt hij in
zijn ziel een deemoediger lied, van zelfvernedering en overgave. Maar dat horen wij
niet.
Het weerzien, het gesprek en het afscheid zijn dan het centrale gebeuren, van waar
uit het verhaal wordt opgebouwd. Het is wel niet zo erg oorspronkelijk meer, uit het
te vertellen verhaal één centraal moment, een brandpunt te kiezen en van daar uit
een verklarend en interpreterend licht te laten vallen op alles wat voorafgaat. Maar
meer dan een louter technische kneep wil Lebeau er een methode in zien om de leer
te illustreren: ‘Het verleden kunnen wij niet uitvegen. Het is altijd tegenwoordig.
Wij zijn ons verleden, maar wij kunnen het steeds anders interpreteren. Het krijgt
gedurig een andere betekenis.... vanuit het nu’ (101). Hij weet bovendien uit het
procédé enkele zeer vernuftige, verrassende en pakkende effecten te halen. Meesterlijk
kunnen we zijn techniek evenwel niet noemen. Daarvoor lijkt ons op de eerste plaats
het eigenlijke gebeuren, de ontmoeting langs de weg en daarna het gesprek in het
café, té toevallig, té opzettelijk, te veel gesprek ook en te weinig echt ingrijpend
gebeuren, te weinig ‘centraal’. Daarvoor lijken ons de flash back's te verstandelijk
gerangschikt, volgens een wel overdacht plan, volgens psychanalytische schema's
en categorieën, zodat al te vaak aangevoeld wordt: nu moet dit, nu dit en dat nog uit
het verleden worden verklaard. Er zijn hoofdstukken, vooral die over de groei van
de vriendschap tussen John en Xavier, die netjes kunnen onderverdeeld worden in:
ten eerste, ten tweede, ten derde (cfr. overgangen op pp. 62-63, 66 etc.). Daarvoor
is het paralellisme tussen de twee vrienden al te nadrukkelijk doorgedreven. Alles
bij elkaar is onze indruk, dat er in de compositie van het verhaal, om ons volledig te
overtuigen van zijn dramatische waarachtigheid, te veel toeleg merkbaar is en te
weinig inspiratie.
Maar ons grootste voorbehoud geldt de taal. En daarmee bedoelen we
woordgebruik, beeldvorming, evocatievermogen, al datgene wat de kwaliteit van
een werk in proza uitmaakt. Om correct en zuiver, laat staan soepel en artistiek
Nederlands te schrijven moet Lebeau zich inspannen, en de sporen van die inspanning
blijven zichtbaar. Zijn mensen spreken nog te veel een boekentaal (een beschaafd
Antwerps doorspekt met Noord-Nederlandse wendingen), zijn beschrijvingen zijn
vaak conventioneel (dé parvenu, dé operazaal, hét concentratiekamp), er zijn ondingen,
niet te dulden: ‘dat hij zijn gezicht in de tabak begroef’ (181), ‘grommelend wierp
hij zich op de fles’ (51) etc. Maar nog afgezien van dergelijke vergissingen, mist
Lebeau's proza waarachtige, oorspronkelijke kwaliteit. Het mist lenigheid en
verfijning, het heeft ook geen snedigheid, geen eigen kracht. Het is alsof er tussen
Paul Lebeau's geestesleven, - al datgene waarmee zijn onrustige en zoekende eigen
geest diep en ernstig en gestadig worstelend bezig is, - aan de ene kant en zijn
dagelijkse uitdrukkingsvormen aan de andere, een zo groot verschil van niveau
bestaat, dat hij dit verschil niet kan doen vergeten wanneer hij zich verhalend en
artistiek wil uitdrukken.
Om deze reden valt ons oordeel over Het Siegfriedmotief ten slotte nogal negatief
uit. Het is jammer. Want, interessant om het experiment van de opbouw, is het boek
eerlijk, verstandig en boeiend in zijn probleemstelling. Ook hier is niet alles even
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oorspronkelijk: zo het thema van de overbodigheid, om alleen het voornaamste te
noemen; in de karaktertekening is niet alles even verantwoord: zo b.v. de ommekeer
van Berna na haar huwelijk met Xavier. Maar daar zou het ontegensprekelijk
persoonlijk getuigeniskarakter van deze roman tegen kunnen opwegen: Lebeau legt
hier de eigen problemen, de eigen vorderende inzichten neer. Alleen in zijn
vormgeving kan Het Siegfriedmotief ons niet bevredigen. En op een adequate
vormgeving komt het in de romankunst uiteindelijk aan.
Paul van Meer
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Boekbespreking
Godsdienst
In de serie Ecclesia docens verscheen in 1954 bij de N.V. Gooi en Sticht
te Hilversum: Sacra Virginitas. Encycliek van Paus Pius XII van 25 Maart
1954 over de Godgewijde Maagdelijkheid. Met een voorwoord van Dr
Chr. Oomen C.ss.R., 58 pp.
Het actueel belang van deze encycliek wordt in het Voorwoord op duidelijke wijze
toegelicht. In de noten daarbij wordt verwezen naar moderne literatuur, en in een
noot bij de tekst (blz. 32) naar toespraken van paus Pius XII over maagdelijkheid en
kloosterleven. De vertaling is van Dr Chr. Oomen C.ss.R. en Dr M. Mulders C.ss.R.
P. Schoonenberg

Josef Stierli, Cor Salvatoris. Wege zur Herz-Jesu-Verehrung. - Herder
Freiburg i/Br., 1954, X-270 pp., geb. D.M. 9,80.
Vier Duitse theologen (J. Stierli, R. Gutzwiller, Hugo Rahner, Karl Rahner)
behandelen in korte hoofdstukken het bijbels, het historisch, het dogmatisch, het
liturgisch en het religieus aspect van de H. Hart-devotie. De degelijkheid van deze
uiteenzettingen overtreft al wat we op dit gebied gelezen hebben. Van welk standpunt
ook de schrijvers het onderwerp benaderen, telkens oriënteren ze de lezer naar de
diepe, traditioneel-katholieke zin van de devotie tot Jesus' Hart, dat door het laatste
offer de bron is geworden van de christelijke waarheid, de levende Kerk, de
sacramenten en heel het genadeleven. Elke vage sentimentaliteit wordt principieel
geweerd; des te zuiverder wordt de ware goddelijke liefde aangewakkerd, gegrond
op een reëel inzicht in het mysterie van de Godmens, waarvan wij het heilige ‘midden’
willen betekenen, wanneer wij spreken over zijn ‘Hart’. Deze korte, diepzinnige en
toch zo weinig schoolse Summa van de H. Hart-devotie bevelen wij zeer warm aan.
F. De Raedemaeker

Maria's geestelijk moederschap. Verslagboek der 12e Mariale Dagen 1953.
- St Norbertus-Boekhandel, Tongerlo, 1954, 208 pp., ing. Fr. 130, geb. Fr.
200.
Dit zijn de referaten in 1953 gehouden op de Mariale Dagen voor priesters te
Tongerlo. Het belang van het algemeen thema: Maria's geestelijk moederschap, de
theologische structuur van de hele behandeling, de waarde der afzonderlijke bijdragen
aan bedreven specialisten toevertrouwd, maken het boek voor priesters en ook voor
vaktheologen tot een kostbare aanwinst. Dat moge blijken uit de inhoud die hier
volgt: eerst komt een gedetailleerd en kritisch overzicht van de mariologische
bibliographie 1951-1953 door Prof. G. Philips, vervolgens wordt het algemeen thema
behandeld 1. vanuit de Schrift door P.J. De Fraine die een accurate en genuanceerde
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exegese geeft van het Johanneswoord: ‘Ziedaar uwe Moeder’; 2. vanuit de Traditie
in een rijk gedocumenteerd artikel van P. Melchior a S. Maria; 3. vanuit het Kerkelijk
Leergezag door P.G. De Becker; 4. vanuit de theologie eerst door P.C. Friethoff die
de ‘theologische grondslagen’ nagaat van Maria's geestelijk moederschap, vervolgens
door Kan. A. Van Hove die er ‘aard en omvang’ van bepaalt. Tenslotte wijst P.J.
Hupperts op de vitale incidenties van de uiteengezette leer.
R. Leys

Sint Bernardus van Clairvaux. Gedenkboek door Monniken van de Noorden Zuidnederlandse Cisterciënser Abdijen samengesteld bij het achtste
eeuwfeest van St Bernardus' dood. 20 Aug. 1153-1953. - Uitg. Sinite
Parvulos, Abdij Achel; De Forel, Rotterdam, 1953, 358 pp., Fr. 230, f
17,50.
De Cisterciënsers der Nederlanden die literair meer en meer op de voorgrond treden,
hebben in een piëteitvol gebaar hun heilige stichter, bij gelegenheid van het 8e
eeuwfeest van zijn afsterven, hulde gebracht in dit gedenkboek. Bedoeling was de
prestigieuze figuur van Bernardus die eens in de Nederlanden zo populair was - men
vindt b.v. alleen ‘Sinte Beernaert’ bij name in Ruusbroec geciteerd - ruimer bekend
te maken en velen, zo mogelijk, aan te zetten tot een persoonlijke studie van zijn
vlammende geschriften. Het boek bevat artikelen over Bernardus' geschiedenis, zijn
theologie, zijn spiritualiteit en mag als een geslaagde inleiding gelden op de Doctor
Mellifluus, als een vulgarisatie van hoog gehalte. Men begrijpt dat een Gedenkboek
een laudatiever toon aanslaat dan in een wetenschap-
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pelijke verhandeling wenselijk zou zijn: toch had men b.v. in de levensschets enige
reserve mogen uitdrukken omtrent het optreden van de heilige extremist die Bernardus
was, tegenover Abélard, zonder dat daarom in het minst afbreuk werd gedaan aan
de zuiverheid van zijn bedoeling. Op theologisch gebied is Bernardus eerder
conservatief: zijn verdienste ligt niet zozeer in de vernieuwing der gedachte dan in
de authenticiteit van zijn geestelijke ervaring en van haar vertolking. Toch tonen
artikels als ‘Christus-Spiritus’ en ‘Maria de nieuwe Eva’ aan hoe diep doordacht en
hoe secuur de theologische grondslagen waren van zijn spiritualiteit.
R. Leys

René Laurentin, Notre Dame et la Messe au service de la paix du Christ.
- Desclée de Brouwer, Brugge, 1954, 107 pp., Fr. 36.
De auteur die naam heeft gemaakt met zijn standaardwerk Marie, l'Eglise et le
Sacerdoce, heeft dit werkje geschreven op aanvraag van Dom Willibrord de Wilde,
stichter van een Mariale Kruistocht voor het bevorderen van de vrede door het
opdragen van de H. Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw. Hij behandelt bondig en
bevattelijk de centrale realiteit, in onze godsdienst, van Christus' offer bestendigd in
de Mis, vervolgens het aandeel van Maria bij het kruisoffer, haar aandeel - tot hiertoe
weinig bestudeerd - aan het Misoffer, de juiste betekenis van missen ter ere van
O.L.V. en tenslotte het christelijk begrip van de vrede die niet zozeer een begrip is
dan een persoon: Christus zelf, naar Paulus' woord, is onze Vrede. De mariale
vroomheid die zich aan zulke studies inspireert bewaart een soliede leerstellige basis
en laat goed ‘de kerk in het midden’.
R. Leys

F.A. Forbes, Pope St. Pius X. - Burns Oates, London, 1954, 121 pp., 5 S.
Deze schets van het leven van de onlangs heilig verklaarde Paus Pius de Tiende
verscheen voor de eerste maal kort na de eerste wereldoorlog. In deze vierde druk
is weinig veranderd. Biographie en hagiographie dekken de inhoud niet zo goed als
schets. Na een chronologische bespreking van het leven komen enkele punten uit
het Pontificaat ter sprake, als de veelvuldige H. Communie, het Modernisme, de
Bijbelstudie e.a. Als inleidend boekje is het verdienstelijk.
W. Peters

S.M.C., Margaret, Princess of Hungary. - Blackfriars Publ., London, 1954,
82 pp., 6 s. 6 d.
Als meisje van vier jaar werd Margaretha, het dochtertje van de Koning van Hongarije
bij de Dominicanessen opgenomen. Vier en twintig jaren daarna stierf zij, in 1271.
Tijdens de oorlog, in 1943, werd haar verering goedgekeurd. Het pretentieloze boekje,
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waarvan de eerste druk in 1945 verscheen, steunt op het voor handen zijnde schaarse
materiaal en vermijdt de klip om wat aan feitelijke gegevens ontbreekt goed te maken
door gefantaseer. Het geheel is zodoende geworden tot een aannemelijk verhaal, dat
door zijn eenvoud bijzonder aantrekkelijk is geworden.
W. Peters

Anton Hoess, S.J., P. Jakob Rem, S.J. - Verlag Schnell & Steiner,
München, 1954, 256 pp., geïll.
Over de Duitse Jezuïet Jakob Rem (1546-1618), die de grondlegger is van de
Mariacongregaties in Duitsland, wordt hier door diens ordebroeder P. Anton Hoess
een zakelijke en objectieve biografie aangeboden. Wat over hem wordt medegedeeld,
steunt op historische gegevens en bewaard gebleven bronnen. Juist omdat wij hier
ver zijn van elk ongegrond geschrijf over z.g. vroomheid en heiligheid, zal dit boek
de zaak van Rem's zaligverklaring, die reeds jaren geleden werd ingeleid, zonder
twijfel bevorderen, en de lezer onweerstaanbaar onder de indruk brengen van het
nederige leven van een naar God opgaande apostel. Alleen wordt de overigens vlotte
lezing hier en daar gestoord door een te grote opeenstapeling van historische
beschouwingen die soms over twee, drie eeuwen lopen.
E. Van Iseghem

Jac. Schreurs, M.S.C., Pelgrimstocht door Franciscaans Italië. - Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, 163 pp., f 7.50.
Pater Schreurs is met een bevriend schilder naar Italië gereisd en heeft daar Assisië
en omstreken, het land waar Franciscus leefde en voor God en mensen op zijn hemelse
wijze jongleerde, bezocht en hij vertelt hiervan op sappige en aanschouwelijke wijze
in dit boek. Het is een dichterlijk reisverhaal van een minnaar en kenner van
Franciscus en de grote Heilige treedt hier telkens naar voren, komt plotseling de hoek
om of ligt in bewonderde extase; altijd voelt men Franciscus aanwezig, Franciscus
of zijn geestelijke
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tweelingzuster Clara. Dit behoort tot het wezen en vormt een der charmes van Pater
Schreurs' boek. Talrijke voortreffelijke foto's illustreren het werk en bepalen mede
de sfeer van het geheel. Het Spectrum gaf het boek een fraaie gestalte.
J. van Heugten

J.N.C.M. Schermer, Onze Romeinse Liturgie. - Parcival, Breda, 1954, 260
pp., ing. f 7.50. Inhoud: dl. I Algem. beschouwingen over de liturgie; II
Liturgische plaatsen en voorwerpen; III Het heilig Misoffer; IV Het
kerkelijk jaar; V De Sacramenten.
Geschreven als handboek voor Kweekschool en hoogste klassen M.O., onderscheidt
dit werk zich van alle vroegere liturgieboeken, doordat het niet bij bijkomstigheden
blijft stilstaan, maar rechtstreeks binnenleidt in het hart van de Eredienst. Het geheel
nieuwe geluid, dat b.v. in het eerste deel te beluisteren valt, voorspelt voor het
liturgie-onderricht een goede toekomst.
De cataloog van liturgische plaatsen en voorwerpen is nog enigermate erfelijk
belast, terwijl de ceremonie-analyse van de Sacramenten (waarbij de Biecht ‘dus’
onbesproken blijft) ook niet geheel voldoet. Hiertegen wegen echter ruimschoots de
uitstekende beschouwingen op, welke gewijd zijn aan de mis-liturgie en aan het
kerkelijk jaar. Vooral in het derde deel is zeer deskundig gebruik gemaakt van recente
publicaties der liturgiegeschiedenis, waardoor voor de lezer de complexe misliturgie
weer doorzichtig wordt en opnieuw begint te leven.
We kunnen dit werk - dat niet alleen als leerboek, maar ook als leesboek bedoeld
is - dan ook aanbevelen niet slechts voor oudere leerlingen, maar minstens evenzeer
voor afgestudeerden en priesters: het is 't nieuwste én het beste van wat op dit gebied
in ons land bestaat.
v. Mulken

Fr. Joh. Weinrich, Zur frohen Hoffnung. - Verlag J.
Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt/M., 1954, 102 pp., geb. D.M. 4,80.
Een door ziekte verminkte houdt voor zieken een reeks eenvoudige,
meditatief-humoristische praatjes, met vrolijke anecdoten en treffende toepassingen:
voor ieder mens, hoe zwaar getroffen ook, blijft niet alleen hoop en vreugde, maar
tevens een nuttige levenstaak.
A. Deblaere

Theologie en philosophie
Dr J. van 't Westeinde, De moderne theologie over het Misoffer. - Dekker
en v.d. Vegt, Nijmegen-Utrecht, 1953, XII-233 pp.
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In deze dissertatie van onze Nijmeegse Universiteit worden de offer-theorieën
uiteengezet, waarin men de laatste decennia een verklaring trachtte te geven voor de
eenheid van Kruis- en Mis-offer. Schr. sluit zich tenslotte aan bij de opvatting van
Rohner en Steur, welke hij nog nader uitwerkt. Een waardevol boek voor vakmensen.
S. Trooster

M.J. Scheeben, La Mère virginale du Sauveur, trad. A. Kerkvoorde, O.S.B.
- Desclée de Brouwer, Brugge, 1953, 220 pp., Fr. 66.
Dit is een kostbare bijdrage voor de viering van het mariaal jaar. Scheeben die de
stichter is van de systematische mariologie, heeft immers zijn synthese opgetrokken
rond Maria's Onbevlekte Ontvangenis die haar de unieke positie schonk waardoor
ze, als maagdelijke Moeder van de God-mens, de schakel kon worden tussen haar
Zoon en de mensheid. Dacht Schr. diep oorspronkelijk - waardoor zijn werk waardevol
blijft ook nadat andere mariologieën intussen verschenen - hij schreef zwaar en stroef:
zijn opvolger aan het Keulse seminarie, E.H. Feckes, maakte zijn Mariologie voor
ruimere kringen toegankelijk door ze wat uit te dunnen: louter technische gedeelten
vielen weg, de stijl zelf werd voorzichtig aangepast zo nochtans dat het Scheeben
zelf is die aan het woord blijft. Op de tweede uitgave van Feckes heeft Dom A.
Kerkvoorde, de bedreven Scheeben-vertaler, zijn knappe Franse vertaling gemaakt.
Het boek is bestemd voor al wie zich ernstig wil verdiepen in het geloofsmysterie
van Maria. Het eist wel een zekere speculatieve scholing en een zeer aandachtige
lezing maar die moeite wordt ruimschoots vergoed door het diepe inzicht dat men
er bij wint.
R. Leys

P. Steenwinkel, S.J., Moet ik geloven? - H.J. Dieben, Den Haag, 1954, 112
pp.
Een heldere, beknopte apologie voor meer ontwikkelde volwassenen. Een goed
verzorgde argumentatie voor de objectieve soliditeit van ons goddelijk geloof. Of-
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schoon de schrijver in zijn uiteenzetting over het geloof in de goddelijke Openbaring
het persoonlijke element in de geloofsakt scherp belicht, zou zijn boek toch veel
gewonnen hebben, wanneer ook in de verdere behandeling het persoonlijke van de
overgave meer was ontwikkeld. Voor velen zal deze argumentatie toch nog te
eenzijdig verstandelijk blijven.
W. Bless

Actuele verstervingsproblemen en priesterschap. Verslagboek van de
Studiedagen van Ons Geestelijk Leven voor priesters te Stein L. Augustus
1953. - Uitg. Ons Geestelijk Leven, Missiehuis Stein L., 1954, 174 pp.
Versterving in christelijk zicht: wezen, noodzakelijkheid (A. Munsters M.S.C.),
Versterving en gezondheid (Dr A. v. Kol S.J.), De priesterlijke versterving in dienst
van zijn urgente priesterlijke taak in de moderne wereld (Dr Optatus O.F.M. Cap.),
Opvoeding van de toekomstige priester tot de geest van versterving (Mgr H.J. van
Deursen): dit zijn de vier lessen, die het hoofdbestanddeel uitmaken van dit
verslagboek. De onderwerpen worden zeer degelijk en met wijze bezonnenheid
behandeld. Men vindt hier mede van het beste, dat de laatste tijd ten onzent over dit
onderwerp geschreven is. Wij zouden deze verhandelingen graag in het bezit zien
van al onze priesters. Zij vinden er ook waardevolle verwijzingen naar de hedendaagse
literatuur over dit veelbesproken onderwerp. Toegevoegd is nog een verhandeling
over de verhouding van Bisschop en Priester (Dr L. Smit) en een tweede over de
geestelijke persoonlijkheid van Mgr Zwijssen (N.H.M. Schouten). Deze laatste
onderwerpen werden behandeld in verband met het Eeuwfeest van het herstel der
kerkelijke Hiërarchie in Nederland.
S. Trooster

Luise Rinser, De waarheid over Konnersreuth. - Lannoo, Tielt, 1954, 158
pp., ing. Fr. 40, geb. Fr. 62.
Een Duitse katholieke romanschrijfster deelt ons mee, in een zeer onderhoudende
en ongedwongen stijl, welke haar bevindingen zijn over Therese Neumann. Haar
betoog komt hierop neer: de buitengewone verschijnselen (stigmatisatie, volledige
voedselderving, visioenen, voorzeggingen enz.) kunnen niet te wijten zijn aan hysterie
daar Therese Neumann een sterke, harmonische en weinig beïnvloedbare
persoonlijkheid heeft. Daarom meent de schrijfster dan ook dat de verschijnselen
van bovennatuurlijke aard zijn. Hoe onbevangen deze studie ook is, toch glijdt ze
over vele moeilijkheden heen. Daarom verkiezen we de uitspraak van een nog veel
diepgaander studie (door Hilda C. Graef) die in Therese Neumann, juist omdat nergens
haar buitengewone heiligheid blijkt (naar alle getuigenissen is Therese Neumann
een ‘gezonde Beierse boerendochter’ gebleven ook in 't geestelijk leven) een geval
ziet van buitengewone doch weliswaar ‘natuurlijke’, d.w.z. menselijke verschijnselen
in een religieus wereldbeeld gevat.
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R. Hostie

Okke Jager, De Humor van de Bijbel in het christelijk leven. - J.H. Kok,
Kampen, 1954, 119 pp., f 4.90.
Een twintigtal losse schetsen - ook tamelijk los van de Bijbel - die wel eens een wat
gezocht maar soms ook een verrassend reliëf geven aan overbekende en vergeten
schriftwoorden en daarenboven vele rake en gezonde dingen zeggen. In gereformeerde
kringen, waarvoor het boekje kennelijk bedoeld is, zal het zeker nuttig werk kunnen
doen. Dat zou in nog hogere mate het geval zijn, indien de schrijver ook al wat
‘rooms’ is met wat meer humor had bekeken.
H. Renckens

Dr I.J.M. van den Berg, Aristoteles' verhandeling over de ziel. - Dekker
en van de Vegt N.V., Utrecht, Nijmegen, 1953, 203 pp.,, f 5.90.
Met deze vertaling en bewerking van Aristoteles' bekendste werk op het gebied van
de psychologie heeft de auteur de vrij schaarse Nederlandse verhandelingen over de
zielkunde van de Stagiriet met een waardevol geschrift verrijkt. Dit geldt niet alleen
voor de zorgvuldige vertaling en bewerking, maar ook voor de uitvoerige inleiding
(blz. 7-46).
‘De vele toekomstige psychologen, die een klassieke opleiding hebben gemist’
(blz. 37) voor wie Dr van den Berg in de eerste plaats schreef, vinden hier een
betrouwbare gids, al kan uit den aard der zaak een inleiding en een vertaling de
persoonlijke kennismaking met de oorspronkelijke teksten nooit geheel vervangen.
Het spreekt eveneens vanzelf dat wie de Griekse tekst nauwkeurig leest hier en
daar aan een andere wending de voorkeur zou geven. Een recensie is zeker niet de
plaats om daarop in te gaan. Ik zou een uitzondering willen maken voor twee teksten,
waar de vertaling of de commentaar van Dr van den Berg een gedachte bevat
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of suggereert die m.i. niet van Aristoteles is. Vooreerst op blz. 107: ‘Wat den
speculatieven geest betreft, ligt de zaak nog enigszins anders’. Het komt mij voor
dat de Griekse tekst (heteros logos) een sterkere tegenstelling tot het voorafgaande
bevat en dat de vertaling zou moeten luiden: ‘Wat den speculatieven geest betreft,
staan de zaken anders’ of: ‘Wat den speculatieven geest betreft, dat is een tweede
kwestie’. Op blz. 176 schrijft Dr van den Berg: ‘verder heeft het aristotelische aidios
in het algemeen de platoonse betekenis van een eeuwig zowel vooraf-als
voortbestaan’. Ik meen dat dit niet alleen ‘in het algemeen’, maar steeds het geval
is, uitgezonderd waar het woord kennelijk in figuurlijke of overdrachtelijke zin wordt
gebruikt zoals in de Politica. Voor de interpretatie van boek III, hoofdstuk 5 is dit
van veel belang.
Enige onbelangrijke drukfouten (blz. 62 regel 9 ‘atoomfiguurtje’ voor figuurtjes
en blz. 67 regel 12, waar ‘de’ moet vervallen) zullen bij een tweede druk, die wij de
auteur gaarne toewensen, vanzelf verdwijnen.
Dr F. Nuyens

Felix Fluckiger, Geschichte des Naturrechtes. Bd I: Altertum und
Frühmittelalter. - Zollikon Zürich, Evang. Verlag, 1954 (voor Ned.
taalgebied: Callenbach, Nijkerk), 475 pp., f 26.90, bij intek. f 24.45.
Het natuurrecht, in de 19e eeuw door het rechtspositivisme dood verklaard blijkt
sinds enkele tientallen jaren opnieuw grote aandacht te trekken. In de scholastieke
wijsbegeerte had het weliswaar altijd zijn plaats behouden maar daarbuiten is het die
plaats thans aan het heroveren (niet ten onrechte sprak Rommen van zijn ‘ewige
Wiederkehr’), getuigen alleen al uit de allerlaatste jaren de werken van Brunner, Erik
Wolf, Coing, Welzel, en anderen.
En het zijn niet alleen juristen, die zulk een belangstelling aan de dag gaan leggen,
de eerste twee namen zijn die van protestantse theologen. Ook de Zwitserse schr.
van het hier aangekondigde boek behoort tot deze kring. Uit zijn behoefte een
theologische fundering van het openbare gezag en het recht te schrijven ontstond het
inzicht, dat daaraan een behandeling van de historische grondslagen moest voorafgaan.
En deze wil hij in een driedelig werk bieden.
Het eerste deel ligt nu voor ons en biedt een systematische, grondige beschrijving
van de gang der natuurrechtsleer van haar sacrale en dus nog mythologisch omfloerste
oorsprong in de homerische tijd af tot en met Sint Thomas van Aquino. Daardoor
omvat dit eerste deel 12 hoofdstukken, verdeeld over 5 gedeelten.
In het eerste gedeelte behandelen twee hoofdstukken de sacrale grondslagen van
het antieke natuurrecht (o.a. Themis en Dike) en het samenspel van wet en deugd
(van nomos en areta). In het tweede gedeelte komt de omslag van het mythische in
het begrips-denken ter sprake en de metaphysische uitwerking van het natuurrecht
bij Plato en bij Aristoteles.
Het derde gedeelte behandelt het laatantieke natuurrecht, Cicero en de Stoa, het
neoplatonisme en het Romeinse recht, waarin de aequitas zulk een eigenaardige
plaats inneemt.
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Het vierde gedeelte brengt ons een theologie van het natuurrecht, daar het immers
door de Kerkvaders wordt besproken, en in het vijfde gedeelte worden de ‘vroege’
Middeleeuwen behandeld: Isidoor van Sevilla en Gratianus, de vroege scholastiek
en dan vooral de H. Thomas van Aquino.
In een vaktijdschrift (het Rechtsg. Magazijn Themis) hoop ik t.z.t. een uitvoerige
recensie over dit werk te schrijven. Als algemene karakteristiek kan te dezer plaatse
worden volstaan met een woord van grote lof voor de bekwaamheid en degelijkheid,
waarmede de schr. zijn werk heeft verricht. Het getuigt van een grondige
bronnenstudie (talrijke voetnoten citeren de oorspronkelijke Griekse en Latijnse
teksten en verwijzen naar ander materiaal) die bij de theoloog uiteraard weer wat
anders uitvalt dan bij de jurist of de rechtsphilosooph. Na wat de schr. nu reeds heeft
geboden, ziet men de volgende twee banden met zeer grote verwachtingen tegemoet.
J. van der Ven

Prof. Dr Edgar De Bruyne, Geschiedenis van de Aesthetica. De christelijke
Oudheid (Philosophische Bibliotheek). - N.V. Standaard-Boekhandel
Antwerpen-Amsterdam, 1954, 456 pp., ing. Fr. 215, geb. Fr. 250.
De aesthetiek der christelijke oudheid is reeds interessant in zover zij de eerste
christelijke reactie vormt op de heidense kunst en schoonheidsleer en ook omdat zij
de grondslag bevat van de aesthetische opvattingen der middeleeuwen. Doch niet
minder belangrijk is zij, wanneer men haar beschouwd op zichzelf. Enerzijds brengt
zij ons in kennis met de eerste christelijke visie op het phenomeen van
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schoonheid en kunst en de eerste theorieen over poëzie, plastiek, muziek en
natuurschoon, en anderzijds belicht zij in dit alles bepaalde aspecten, welke in de
moderne aesthetiek - ten onrechte - graag naar de achtergrond worden verdrongen.
Ook betreffend het moeilijke probleem der christelijke kunst levert de studie van de
aesthetiek der apologetische schrijvers en Kerkvaders (Basilius, Gregorius van Nyssa,
Ambrosius, Augustinus, enz.) uiterst belangrijke suggesties.
Met dit boek, waarvan Prof. De Bruyne bekent, dat het hem meer dan zijn andere
studies vreugde en persoonlijke verrijking heeft geschonken, werd het monumentale
werk voltooid dat in vier delen der Philosophische Bibliotheek en in de drie delen
der Etudes d'esthétique médiévale, de 2000-jarige geschiedenis schetst van de
aesthetische opvattingen vanaf de verre oudheid tot aan de moderne tijd. Hiermede
werd een grootse onderneming verwezenlijkt, waaraan, ook in het buitenland, nog
niemand zich gewaagd had.
L. Vander Kerken

Régis Jolivet, De Rosmini à Lachelier. Essai de philosophie comparée,
suivi de Ant. Rosmini, L'idée de la sagesse. (Problèmes et Doctrines). - E.
Vitte, Lyon-Parijs, 1954, 256 pp., Fr. Fr. 800.
Tussen de streng critisch- idealistisch gerichte Lachelier, die altijd weer doet denken
aan Kant en aan Fichte, en de grote Italiaanse philosoof van de zijnsidee, zijn de
overeenstemmingen veel groter dan men zou verwachten. Schrijver toont aan dat de
beide systemen ontstaan zijn uit nagenoeg dezelfde philosophische situatie, beheerst
door Condillac, Kant en Reid; dat ze zich hetzelfde probleem van het universeel en
noodzakelijk geldende hebben gesteld; dat ze ook aan dit probleem - en dat is het
onverwachte - van verschillende gezichtshoeken uit zeer verwante oplossingen hebben
gegeven. Dit blijkt vooral het geval te zijn voor het kenproces, voor de zijnsnotie,
ook voor het Godsprobleem; met dit belangrijk verschil nochtans, dat Rosmini,
uitgaande van de zijnsidee, vastberaden het bestaan van God bewijst, terwijl Lachelier
- die een vurig katholiek was - met zijn dialectica niet verder meende te kunnen
geraken dan een ideëel en abstract Absolutum, en zich dan door een soort ‘pari’ op
zijn geloof verliet om geldig het bestaan van een transcendente God te bevestigen.
Op deze interessante vergelijkende studie volgt een goede, ietwat zware, Franse
vertaling van een traktaatje (eigenlijk een onderdeel van de Introduziono alla
filosofia). Geschreven tegen het einde van zijn carrière, is de rijpe, machtige en wijze
Idea della Sapienza een uitstekende inleiding tot heel zijn gedachtenwereld.
J. Defever

Literatuur
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Joost van den Vondel, Lucifer. (Klassieken uit de Ned. Lett.) Ingeleid en
van aantekeningen voorzien door Dr W.J.M.A. Asselbergs. - W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1954, 132 pp., f 2.65.
Een nieuwe uitgave van de Lucifer in de serie: Klassieken uit de Nederlandse
Letterkunde. De inleiding is helder en beschrijft o.m. hoe de dichter zijn ‘helden’
heeft toegerust en wat hun aanhang betekent; welke beoordelingen Vondels spel zijn
ten deel gevallen. Over het laatste gedeelte van de Lucifer, de aanzegging van Adams
val door Gabriël, verzen waarover nogal verschil van mening heerste, geeft Asselbergs
een uitermate aannemelijke verklaring. Inderdaad, aldus gezien, behoort dit slot er
volkomen bij. De aantekeningen bij de tekst zijn sober gehouden en voldoen ten
zeerste. Een geslaagde uitgave, ook voor schoolgebruik zeer aan te bevelen.
Joh. Heesterbeek

Erich Franz, Mensch und Dämon. Goethes Faust. - Niemeyer-Verlag,
Tübingen, 1953, 246 pp., ing. D.M. 11,60, geb. D.M. 13,80.
Een zeer verhelderende studie over Faust. In een tijd, die van Goethe vervreemdt,
vooral dan wegens zijn olympisch optimisme en zijn vlucht voor de laatste beslissing,
toont Franz, dat G. wél de diepste tragiek erkent en dat Faust niet zonder haar
verklaarbaar is. Bewust heeft G. meerdere grondbegrippen (b.v. ‘Streben’) in dubbele
zin gebruikt, heeft hij de contradicties en spanningen tussen de verschillende
Faust-bewerkingen laten bestaan, heeft hij de driedubbele ‘Mythos’, nl. de antieke,
de christelijke en die van het natuurgeloof, naast elkaar aangewend. Hoewel zelf van
het Christendom vervreemd, werd hij zozeer meegesleept door de diepte en
transcendentie er van, dat het de twee andere religieuze houdingen overwint. De
ontleding van G.'s tragiek, van zijn ironie en van zijn religiositeit,
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zoals zij de diepte en de innerlijke structuur van de Faust bepalen, behoren tot het
verrijkendste, wat in deze tijd werd bijgedragen tot de Faust-literatuur. Het is
onmogelijk er hier ook maar de hoofdgedachten van weer te geven, waarin telkens
een schijnbaar contradictorische veelheid door hogere eenheid wordt overkoepeld,
zoals in het leven zelf. Vooral de verlossingsgedachte in de volle tragiek van zonde
en ondergang, wordt terecht geaccentueerd. Daarbij doet S. wel verkeerdelijk beroep
op de Lutherse genade-opvatting, die te zeer deus ex machina zou zijn, om de katharsis
van de tragedie haar innerlijk bevrijdende wending te geven; gelukkig vergeet hij
dit blijkbaar in de behandeling zelf van de slotscene, waar de genade wel degelijk
‘Ansatz’ vindt in de adel van Faust's ‘Streben’ en lijden, ondanks alle zondigheid.
De relativistische houding van S. in de hfdst. over de Mythen veronderstelt bij de
katholieke lezer een stevig intellectueel inzicht in zijn geloof.
A. Deblaere

Em. Janssen, S.J., Vondel's Lucifer. Een proeve van verklaring, Dl 1. N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 64 pp., Fr. 45.
In vier hoofdstukjes worden door de Schrijver achtereenvolgens inhoud, structuur,
gestalten en geest van Vondels meesterwerk bestudeerd. Daarvan lijken ons het
tweede en het derde het best geslaagd. Liever dan een studie te maken over de
verschillende historische interpretaties van het stuk, heeft de auteur zich bewust
beperkt bij de tekst van de tragedie zelf, om daaruit de algemene zin, de algemene
idee en de structuur naar voren te brengen. Al wie nader kennis wil maken met Lucifer
zal zich kunnen inspireren aan deze verrijkende beschouwingen.
J. Noë

Louis Leibrich, Thomas Mann (Classiques du XXe siècle, 12). - Edit.
Universitaires, Parijs-Brussel, 1954, 140 pp., Fr. 36.
Een boekje, bescheiden van voorkomen, maar met kleine, dichte tekst en grote
densiteit van inhoud, in feite een uitstekende inleiding tot Mann's oeuvre. Hoewel
dit nog niet voltooid is, heeft het sedert Dr Faustus wel zijn hoogtepunt bereikt,
tevens een hoogtepunt van onze Westerse literatuur. De rijkdom van Mann's
gedachtenwereld schijnt S. zo te beheersen, dat de lezer minder onder de indruk komt
van zijn waarde als romancier, maar des te duidelijker inzicht krijgt in zijn ideële
positie. Men mag wensen dat deze voorstelling van een groot Duits schrijver aan een
Frans-lezend publiek velen zal aanzetten tot grondiger kennismaking met zijn werk.
A. Deblaere

Zwolse drukken en Herdrukken: Sinte Franciscus' Leven, Jacob van
Maerlant. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door P. Maximilianus O.F.M.
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Cap., 2 dln. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954, 331 pp. en 251 pp., f
11.80.
Een degelijk werkstuk heeft Pater Maximilianus met deze uitgave geleverd. Het
eerste deel bevat de tekst, voorafgegaan door een literatuuropgave, een beschrijving
en een beredeneerde geschiedenis van het handschrift, gevolgd door de ‘wijze van
uitgeven’. Het tweede deel behelst een uitvoerige ‘inleiding’ en een ruim-voorziene
woordenlijst. Vooral de inleiding bevat vele interessante gegevens. Het is hier de
plaats niet op deze gegevens nader in te gaan, doch het vierde hoofdstuk dezer
inleiding, waarin P. Maximilianus over het auteurschap van van Maerlant spreekt,
wilde ik gaarne bijzonder vermelden. In dit hoofdstuk geeft de schrijver een kort
overzicht van het leven van van Maerlant, en maakt o.a. de these zeer aannemelijk,
- zo niet onbetwistbaar - dat een verblijf van Jacob v. M. in het dorpje Maerlant bij
de Brielle zoals vrijwel algemeen aangenomen werd, tot het rijk der legenden behoort.
Een werk van nauwkeurige speurzin en aandachtige studie is deze uitgave die voor
onze kennis der M.E.-se taal en letteren bijzondere waarde heeft.
Joh. Heesterbeek

Fedde Schurer, Bonifatius. Historisch spel in drie bedrijven. - Laverman,
Drachten, 1954, 122 pp., f 4.75.
In een Friese en Nederlandse tekst heeft Fedde Schurer bij gelegenheid van. het
twaalfde eeuwfeest van het afsterven van de H. Bisschop-martelaar Bonifatius een
spel geschreven, waarin werk en dood van de heilige het thema vormen. De twee
eerste bedrijven spelen zich af in 753 in de omstreken van Dokkum, het derde bedrijf
in 754 ter zelfder plaatse.
Schurer heeft een levendig en zeer aanvaardbaar spel hiermede geleverd. Voor
gelegenheidsspelen staat de beoordelaar vaak ietwat huiverig, daar de goede wil in
vele gevallen groter is dan het drama-
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tisch talent van de auteur. Schurer echter heeft een zeer goed stuk werk geleverd. Er
zit handeling, leven in. De personen, heidenen en christenen, zijn inderdaad levende
mensen, natuurlijk, ongedwongen, geen marionetten. De iambische vijfvoeter waarin
het stuk gedicht is, heeft de dichter met grote soepelheid en levendigheid weten te
hanteren, waardoor zijn vers vaart en gespierdheid heeft gekregen die de lezing tot
een genot maken. Niet minder draagt hiertoe bij Schurer's keurige en verzorgde taal.
Door toegewijde spelers vertolkt, zal Schurer's spel de hoorders sterk weten te
boeien. Een zeer verdienstelijk gelegenheidsspel. Deze bespreking geldt alléén de
Nederlandse tekst; over de Friese een oordeel te vellen, ligt buiten mijn competentie.
Joh. Heesterbeek

Cultuurleven en geschiedenis
Bernhard Schweitzer, Platon und die Bildende Kunst der Griechen (Die
Gestalt, Heft 25). - M. Niemeyer-Verlag, Tübingen, 1953, 96 pp., 37 Abb.,
kart. D.M. 14.
Heeft Plato de beeldende kunst niet definitief veroordeeld als ‘schijn van schijn’? S.
toont de evolutie aan van Plato's houding tegenover de plastiek: in zijn vroege dialogen
verschijnt hij als de eerste kunstkenner en -criticus van het Westen. De schepping
van een kunstwerk gebruikt hij als analogon in zijn kennisleer en cosmologie. De
houding van de oudere wijsgeer schrijft S. niet alleen toe aan de noodzakelijke
evolutie van een steeds strenger vergeestelijking, maar ook aan een klaarblijkelijk
onvermogen om de evolutie van de eigentijdse kunst te begrijpen, terwijl hij zelf bij
de hoogklassiek was stilgebleven. Toch bestaan merkwaardige parallellen tussen
deze ‘moderne’ kunst en Plato's gedachtenwereld. Soms schijnt S. wel eens te veel
uit zijn teksten te willen halen, maar hij zegt zelf hoe zijn mening in dezen een grote
evolutie heeft ondergaan.
A. Deblaere

Franz Feuchtwanger, Kunst im Alten Mexico, opnamen van Irmgard
Groth-Kimball. - Atlantis-Verlag, Zürich, 1953, 128 pp., 105 pl., 4 gekl.
pl., (31 × 22 cm.), geb. Zw. Fr. 33,30.
De laatste twintig jaar maakte de kennis van de oude Centraal-Amerikaanse
beschavingen grote vooruitgang: vanaf de oude Tlatilco- en La Ventaculturen, over
de Maya-, tot de Tolteken en Aztekenculturen, met daarnaast de prachtige, nog niet
te dateren keramieken van het Westen. Uit de klassieke perioden van deze culturen
geeft dit album een reeks producten te zien van opvallend kunstgehalte, architectuur
en plastiek. Openden de exposities van Parijs, Stockholm en Londen in 1952-1953
voor het Westen een totaal nieuwe blik op deze beschavingen, dan geeft dit boek
voor het eerst een volledig overzicht in beeld er van. De expressiekracht van deze
exotische plastiek, ons even vreemd als nabij, is fascinerend. De originele foto's van
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I. Groth-Kimball benaderen als document én kunstwerk de volmaaktheid; de
uitvoering is in alles de beste praestaties van het Atlantis Verlag waardig. De inleiding
van Feuchtwanger is merkwaardig: synthetisch breed en overzichtelijk en terzelfdertijd
van een verrassende scherpte in de karakterisering.
A. Deblaere

Jean Guitton, Dialogues avec Monsieur Pouget (Eglise et Temps Présent).
- Grasset, Parijs, 1954, 260 pp., geïll., Fr. Fr. 495.
Twaalf jaar na Portrait de M. Pouget verschijnen deze Dialogues, opgevat als Plato's'
dialogen, waarin niet de levende meester, maar zijn geest spreekt: wat zou hij gedacht
en gezegd hebben in onze tijd? Men mag dit boek een even groot succes toewensen,
ook in niet-katholieke kringen, als het vorige. De dialogen over de Pluraliteit der
werelden, met de daarbij opgeroepen problemen van het kwaad, van Menswording
en Verlossing, over de historische persoonlijkheid van Jesus, en over de
toekomstvragen, die onze generatie bezighouden, bevatten geen pasklare antwoorden,
en dit is beter, wijl bescheidener en suggestiever. Ze brengen de lezer tot het inzicht:
in het licht van het geloof kan een standpunt worden ingenomen, dat de rede niet
ergert en de problemen in een ander perspectief doet beschouwen. Een reeks ‘logica’
van P. Pouget, aforismen in de beste Franse traditie, besluit dit aantrekkelijke boek.
J. Dax

Kan. R. Lemaire, De Romaanse Bouwkunst in de Nederlanden. Davidsfonds, Leuven, 1954, 276 pp., 70 afb., 61 pl., geb. Fr. 110 (ledenprijs
Fr. 55).
De Leuvense Professor Kan. R. Le-
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maire heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door zijn diepgaande studie van de
inheemse middeleeuwse bouwkunst. De colleges die hij over dit onderwerp hield
aan het Hoger Instituut voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, waarvan hij
jarenlang de voorzitter en bezieler was, werden reeds in 1952 verzameld en uitgegeven
in de reeks Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie. Ze werden nu
opnieuw verspreid door de keurreeks van het Davidsfonds in een keurige uitgave
met interessant studiemateriaal in de afbeeldingen, die meestal het resultaat zijn van
persoonlijke studie en dan ook door de auteur zelf werden getekend. De
oorspronkelijkheid van dit werk is ook zijn belangrijkheid.
Na een algemene inleiding behandelt Kan. R. Lemaire de Karolingische kerkelijke
en profane bouwkunst, daarna de Romaanse bouwkunst in het Maasland, het
Scheldeland, de Benedenrijn en Friesland, om te besluiten met de profane Romaanse
bouwkunst.
Dit werk laat zich vlot lezen; duidelijk worden de grote lijnen uiteengezet. Toch
ware het goed geweest de technische termen even voor oningewijden te verklaren.
G. Bekaert

G.J.D. Aalders H. Wzn, Mensen en Machten. De rol van de grote mannen
in de geschiedenis. - J.H. Kok, N.V., Kampen, 1954, 103 pp., f 2.95.
Doel van dit boekje is helderheid te brengen omtrent het probleem, of de grote
persoonlijkheden de geschiedenis maken of buitenpersoonlijke machten. Verschillende
meningen hieromtrent worden uiteengezet, waarbij S. blijk geeft heel wat literatuur,
ook katholieke, over deze kwestie te hebben doorgewerkt. Naar zijn mening moet
de geschiedenis zelf omtrent zichzelf aantonen, dat in haar de grote persoonlijkheden
primair werkten, zonder dat hiermee de invloed der ‘machten’ ontkend wordt.
Absolute zekerheid geven kan zij echter niet, want de laatste zin der geschiedenis
ligt bij God, ‘ook al kunnen wij in het lot en leven van de mensheid veelal geen zin
en doel ontwaren’. Het is jammer, dat deze theologische verklaring geen plaats meer
laat voor een immanente zin der geschiedenis, noch op wijsgerig noch op theologisch
plan. Zeker voor dit laatste had de S. een meer adequate oplossing in de hand, indien
hij slechts zijn slotzin had uitgewerkt: ‘Jesus Christus is ingegaan in de geschiedenis
van het menselijk geslacht’. In verband hiermee misten wij ongaarne de invloed van
de heilige in de geschiedenis, zoals deze b.v. bij Max Scheler zo uitstekend wordt
uitgewerkt in ‘Vorbilder und Führer’ of bij Henri Bergson.
J.H. Nota

Jean Malara en Lucienne Rey, La Pologne d'une occupation à l'autre
(1944-1952). - Edit. du Fuseau, Parijs, 1952, 373 pp., Fr. Fr. 750.
Dit werk biedt ons een aantal documenten omtrent de toestand in het na-oorlogse
Polen. De auteurs onderstrepen vooral hoezeer het Poolse volk ontgoocheld werd
door de Russen en door de Westerse geallieerden. Heel summier schetsen ze hoe de
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Russische onwil de opstand van Warschau deed mislukken. Breedvoeriger wijden
ze uit over de methode van de Sowjets, die zowel op economisch en cultureel als op
religieus gebied steeds weer naar nivellering streven. De ietwat beknopte uiteenzetting
omtrent de toestand van de Roomse Kerk laat ons aanvoelen hoe moeilijk de positie
van de katholieken is. De communisten pogen het volk en de lagere clerus van het
episcopaat te scheiden op grond van sociale rancunes en trachten de bisschoppen
van de Paus te vervreemden omdat hij de aanhechting der vroegere Duitse gebieden
niet officieel erkende.
Deze studie is meer een nuttig naslagwerk dan een leesboek.
H. Smets

H.W.M. van Wordragen, Dien Bien Phoe. - Kinheim-Uitg. Heiloo, 1954,
96 pp., f 1.60.
Het is tot op zekere hoogte jammer, dat de schrijver niet nog enkele weken gewacht
heeft met de uitgave van dit zeer leesbaar en spannend overzicht over het drama van
de strijd in Indo-China. Dan had hij dit met het laatste bedrijf - de
wapenstilstandsvoorwaarden van Genève - kunnen afronden. Zoals het er echter nu
ligt is het boekje (96 pp.) toch nog de moeite waard, want het beperkt zich niet tot
het beleg van Dien Bien Phoe - wat de lezer zou vermoeden - maar geeft een
indringende uiteenzetting van de voorgeschiedenis, van de misslagen der Franse
regering, van de fouten der V. Staten, van de intrigues van communistisch China,
van het ongerechtvaardigd optimisme der Franse generaals en van de teleurstellingen
der Vietnamezen. Dien Bien Phoe is slechts als titel gekozen, omdat volgens het
wereldrevolutie-plan aan Mao toegeschreven, Indo-China het ‘strategisch
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kruispunt’ er van is, welke opinie bevestigd werd door admiraal Radfort, chef van
de Amerikaanse stafcommissie. ‘Dien Bien Phoe is het einde geweest van een tijdperk.
Wij staan nu op een kruispunt’.
K.J. Derks

Psychologie, paedagogie, sociologie
Dr L. de Klerk, De grondsituatie der puberteitsopvoeding. Een theoretische
en empirische voorbereidende studie. - J.B. Wolters, Groningen, Djakarta,
1954, 205 pp., f 5.90.
Dr de Klerk heeft zijn Utrechtse dissertatie voor een ruimere lezerskring toegankelijk
gemaakt. Vanzelf stelt men zich de vraag, of dit zin had, wel te verstaan vanuit
wetenschappelijk standpunt. Deze vraag dient bevestigend beantwoord te worden;
het zou te betreuren geweest zijn, wanneer zijn werk slechts ter kennis van enkele
ingewijden zou zijn gekomen, want ook voor de paedagogen, die zich niet bij voorkeur
met de theoretische grondproblemen der paedagogiek bezighouden, heeft het boek
waarde. Het zal hen helpen de opvoedingsproblemen met meer openheid tegemoet
te treden en zich niet te verschansen achter paedagogische schemata. De verdienste
van dit werk is niet zozeer, dat het tot oplossingen voert, als wel dat het zeer
fundamentele vragen aan de orde stelt, waarbij ook zulke, die zich bij vele paedagogen
in een schijnbaar onaantastbare positie mochten verheugen. Men kan het ook als
volgt uitdrukken: wil men zich in de eigenlijke vraagstukken der paedagogiek
oriënteren, dan vindt men in Dr de Klerk een goede gids. Het boek heet niet ten
onrechte een voorbereidende studie en als zodanig dient het ook gelezen te worden.
Bij de eerste lezing had ik dit te veel uit het oog verloren en kon ik een gevoel van
teleurstelling niet onderdrukken, maar door het opnieuw te bestuderen begreep ik,
dat de schrijver ons slechts in de problematiek van het eigenlijke paedagogische
denken wilde inleiden en tevens dat dit een belangrijk werk was.
Het boek is geen specimen van oorspronkelijkheid en vindingrijkheid, maar wel
een teken van een gezonde kritische geest, al moet hier aan toegevoegd worden, dat
zijn leermeester in deze vorm van denken nog slechts vanuit de verte benaderd is.
Het spreekt vanzelf, dat ik ten zeerste geneigd ben om met de schrijver over
verschillende grondkwesties te discussiëren, maar dit heeft in dit tijdschrift niet veel
zin. Slechts één opmerking kan ik niet onderdrukken: het verwondert mij, dat de
schrijver zich niet bezig gehouden heeft met de kwestie der zgn. ‘gevoelige perioden’.
Zijn beschouwingen op blz. 70 over de ‘mogelijkheid’ tot zelfstandigheidsontplooiing
e.d. hadden door een confrontatie daarmede aanmerkelijk aan diepte kunnen winnen.
N. Perquin

Dieptepsychologie en katholieke opvoeding. Verslagboek van de 14e R.K.
Paedagogische Week. - Drukkerij Henri Bergmans, Tilburg, 1954, 112
pp.
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De deelnemers aan de 14e R.K. Paedagogische Week hebben het geluk gehad enige
illustere sprekers te mogen aanhoren. Prof. Dr A. Kriekemans over: ‘De moderne
spiritualistische opvattingen in de dieptepsychologie’, Prof. Dr R. Dellaert: ‘De
analytische psychologie van C.G. Jung en de katholieke paedagogiek’, Drs R. Windey:
‘De dieptepsychologie en de godsdienstige opvoeding’, Dr K.J.M. v.d. Loo: ‘De
waarde van de dieptepsychologische karakterologie voor de paedagogiek’, Prof. Dr
E.A.D.E. Carp: ‘De waarde van de dieptepsychologische karakterologie voor de
orthopaedagogiek’.
Het zijn vanzelfsprekend alle wetenschappelijk goed verantwoorde uiteenzettingen
(al krijgen wij van de inleiding van Drs Windey slechts een onduidelijk beeld), de
sprekers zijn in het aanhangige vraagstuk doorkneed. Toch moet gezegd worden, dat
de waarde van de dieptepsychologie voor de opvoeding slechts onbestrijdbaar
duidelijk geworden is in de kwesties, die met de orthopaedagogiek samenhangen.
Perquin

Fr. S. Rombouts, Het kind en zijn ontwikkeling. Opvoedkundige
Brochurenreeks, nr. 166. - R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1954, 136 pp.,
f 3.
Deze brochure is mede een aanvulling en diepere fundering van Paedagogische
Psychologie van dezelfde schrijver. Daarbij steunt hij voornamelijk op Richard
Müller-Freienfels (Kindheit und Jugend) en op Jacob von Uexküll. Op het eind geeft
de schrijver een uitvoerige samenvatting en een critische nabeschouwing. Het boekje
is een goede samenvatting van
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het werk van beide schrijvers en in de kritiek worden enkele nuttige gedachten naar
voren gebracht.
Perquin

Hans Heinrich Muchow, Jugend im Wandel, Die anthropologische
Situation der heutigen Jugend. - Verlag Hildegaard Bernaerts, Schleswig,
1953, 48 pp., ing.
Niet naar de eigentijds gebonden aard van de na-oorlogse jeugd wil S. zoeken, maar
naar de wezenlijke veranderingen die hij meent te zien in de menselijke natuur. Op
het biologisch plan ontdekt hij een merkbare versnelling in de lichamelijke groei en
de sexuele rijpheid, samengaand met een intenser gevoel voor het lichamelijke. Op
het psychisch-noëtisch plan schijnen de gegevens niet eensluidend. In Engeland en
Schotland heeft men een vervroegde intelligentie getest, in Duitsland integendeel
een vertraagde. Hierin onderkent S. wel een groter reactievermogen tegenover tests,
maar een verminderde intellectuele en persoonlijke rijpheid. Op het sociologische
plan is de jeugd geëmancipeerd, en heeft meteen een veel grotere mobiliteit
verworven. Dit alles wordt nog geïntensifieerd en als het ware ‘gemassifieerd’ door
de techniek. Of deze ontwikkeling echt op een ‘anthropologische’ verschuiving wijst,
en niet alleen afhankelijk blijft van de huidige omstandigheden, valt zeker te bezien.
Of zijn gegevens ook voldoende zijn uitgewerkt, mag ook gevraagd worden. Dat wij
allen, en vooral ouders en opvoeders voor een probleem staan, en dus voor een
dringende verantwoordelijkheid, willen wij gaarne met S. beamen en bevestigen.
P. Fransen

Ludwig Reichhold, Europäïsche Arbeiterbewegung. 2 dln. - Verlag J.
Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt/M., 1953, 406-348 pp., geb. D.M.
24.
Dit boek brengt geen ‘mémoires’ maar dan toch intellectuele mijmeringen van een
man die reeds jarenlang in de sociale en syndicale beweging staat. Vele
geschiedenissen hebben we reeds over de emancipatie van de arbeider en de opgang
van de arbeidersstand sinds de industriële revolutie, toch zal dit hoogstaand
vulgarisatiewerk de bestaande reeks niet ontsieren. Na de Europese arbeidersbeweging
te hebben gecontrasteerd met de Russische en de Amerikaanse weet de schrijver op
een eigen manier de strijd om de macht (het syndicaat), de strijd om het recht (de
sociale wetgeving in haar ruimste betekenis) en de strijd om de staat (het algemeen
stemrecht in een democratische staat) in de westeuropese gemeenschap uit te tekenen.
Uit dat zelfde tweede deel moet ook de aandacht gericht worden op het meer dan
lezenswaard hoofdstuk over de geestelijke desoriëntering van de arbeidersstand. Het
derde en vierde deel van deze ‘geschiedenis’ zijn een poging om de arbeidersbeweging
los te maken van de ‘individualistische’ en de ‘collectivistische’ slakken die om
historische redenen in haar blijven hangen. Wie met zorg dit boek leest zal zeker een
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beter inzicht krijgen in het eigene van de westeuropese arbeidersbeweging en in de
geschiedenis van West Europa zelf.
J. De Mey

Spencer Mariën, Internationale handelspolitiek. - Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1953, X-261 pp., ing. Fr. 325.
Terecht klaagt de schrijver over het feit dat het probleem van de buitenlandse
handelspolitiek in de Nederlandse literatuur niet voldoende wordt behandeld. Hij
voorziet dan ook in een leemte en voor zijn werk zullen niet alleen studenten dankbaar
zijn. Onder de titel ‘Techniek’ bespreekt de schrijver achtereenvolgens de
douanerechten, de prohibities, de contingenten en vergunningen, de dumping en de
handelsverdragen - om slechts enkele van de voornaamste mogelijkheden der
handelspolitiek op te noemen. Daarna neemt de schrijver breedvoerig de
‘Geschiedenis’ van de Handelspolitiek door: de voornaamste phasen van de Europese
handelspolitiek en daarin de Belgische handelspolitiek. In het derde deel worden de
verschillende posten van de Belgische buitenlandse handel aangegeven en besproken
en het hele werk sluit met een interessante uiteenzetting over België en de
economische toenadering. Uit deze summiere opsomming blijkt reeds voldoende dat
men niet tevergeefs dit werk zal terhand nemen: zowel op gebied van terminologie
als op gebied van geschiedenis is het een veilige gids. Jammer genoeg zijn er af en
toe storende drukfouten binnengeslopen en is de indeling met nummers niet altijd
even aesthetisch.
J. De Mey
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Romans en verhalen
Paul Brickhill, Reach for the Sky. The story of Douglas Bader. - Collins,
Londen, 1954, 384 pp., geïll., geb. sh. 16/-.
Als kleine jongen was D. Bader door zijn moeder achtergesteld bij zijn broer. Hieruit
ontstond een gevoel van minderwaardigheid, dat zich heel speciaal uitte in het feit,
dat de jonge man aan geen enkele uitdaging kon weerstaan. Als militair vliegenier
verloor hij bij een vliegtuigongeluk zijn beide benen. Een been moest zelfs boven
de knie worden afgezet. Nu stond hij voor de grootste uitdaging van zijn leven!
Ontslagen uit de R.A.F. in volle economische crisis zal hij verbeten strijden om
ondanks deze handicap een normaal en sportief leven te blijven leiden. Van af het
begin weigert hij de hulp van een wandelstok. Weldra speelt hij golf en tennis, danst
en zwemt hij als de beste. In 1940 wordt hij weer opgenomen in de R.A.F., waar hij
als Wing Commander weldra een der beste jagers wordt in de strijd om Engeland.
Neergeschoten boven Sint-Omer, zal hij dezelfde avond, na een receptie bij de Duitse
jager Calland, trachten te ontvluchten. In de vele Duitse gevangenkampen blijft hij
onhandelbaar. Bij de vrede treedt hij weer als vliegenier in dienst van een
internationale maatschappij. Hij blijft zijn hele leven een voorbeeld van durf, van
levenswil en -moed, voor al diegenen, die ondanks het verlies van verscheidene
ledematen, een volwaardig lid van de maatschappij wensen te blijven.
P. Fransen

Jean du Parc, Mijn tweede leven (Triomfreeks). - J. van Tuyl, Antwerpen,
1954, 248 pp.
De roman van een begaafde jonge schrijfster. Sinds haar jeugd door de heimelijke
obsessie van de dood achtervolgd (haar vaders zelfmoord en het verdrinken van haar
jeugdkameraadje) meent Yola Taeymans de dood mee te brengen voor degenen die
ze liefheeft. Niet in staat zichzelf weg te schenken, mislukt haar huwelijksleven.
Haar man komt om bij een auto-ongeluk, waarvan zij zelf slechts langzaam herstelt;
dan eerst vindt zij liefde voor haar man, verzaakt zij aan haar minnaar, en leert, in
totale innerlijke ineenstorting, de aanvaarding van het leven en de overgave aan God.
Het eerste deel is opgevat als verhaal, het tweede als dagboek. S. toont eens te meer
zijn diep inzicht in psychologie en gemoedsleven van de ontwikkelde jonge vrouw.
De opgeroepen atmosfeer herinnert meermaals aan de bekoring die uitgaat van M.
Baring's romans, maar dan in Vlaanderen getransponeerd. Een boek dat beter maakt.
A. Deblaere

Willa Cather, Schaduwen op de rots, vert. door J.W. Hofstra
(Huisbibliotheek voor het Gezin). - Hofboekerij, Hasselt-Heemstede, 1954,
238 pp., Fr. 105 (in reeks: Fr. 60).
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Fris en rustig verhaal over een lief meisje en haar oude vader in het Québec van de
XVIIIde eeuw. Schrijfster weet een voordelig gebruik te maken van haar historische
kennis en haar vertrouwdheid met de wijdse Canadese natuur. Het verhaal is met
echt vrouwelijke tact en gevoeligheid verteld. Haat en wreedheid, boosheid en oorlog
omgeven het hoofdthema met een zachte begeleiding in mineur. Waar alles eigenlijk
om draait is goedheid en vroomheid, en vooral ouderen kinderliefde.
P. van Doornik

Pierre Lamblin, Quai de Bercy, vert. door P. Stam (Regenboog-serie, 5).
- P. Vink, Antwerpen, 1954, 269 pp., Fr. 880 (in reeks: Fr. 65).
Marguerite Rateau, de concierge van een gebouw, waarin negen families wonen,
wordt op een goede morgen dood aangetroffen in haar kamer. Op de dag der
begrafenis neemt de schrandere weduwe Julie Cazenave haar intrek in het tiende nog
onbewoonde appartement. Als amateur-detective werkt ze samen met inspecteur
Brenot. Wie van de inwonenden heeft de moord bedreven? Goede detective-roman
met verrassende ontknoping. Geen jeugdlectuur!
L. André

Dignate Robbertz, Jikkemien. - P. Vink, Antwerpen, 1954, 280 pp., geill.,
geb. Fr. 135.
Een gezonde boerenroman, zich afspelend op één van de Zeeuwse eilanden vóór de
eerste wereldoorlog, in de goede oude tijd. De auteur is er niet op uit om een
spannende geschiedenis te schrijven, maar verwijlt rustig bij alles wat de
belangstelling kan gaande maken, bij de wildstroper, bij de gierige boerin van de
Olmenhof, bij het harde leven van de arbeidervrouw Jikkemien vooral.... Zij en haar
gezin vormt het centraal gedeelte van het boek; de ziekte van haar man Simen, de
dood van haar tienjarige Jan,
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de liefdegeschiedenis van haar dochter Kee die eindelijk toch trouwt met de rijke
boerenzoon van de Olmenhof. Alles uiterst gezond en sympathiek, de weergave van
het oude, protestantse, dorpse Zeeland op zijn best. Toch is niet alles geslaagd. Dood
en ongeluk grijpen te plotseling en te scherp in dit rustige verhaal, te willekeurig om
verantwoord te kunnen worden.
J. Noë

Hervé le Boterf, De afvallige. Nederl. van J.W. van de Ven
(Lustrum-Regenboogserie). - P. Vink, Antwerpen, 1954, 290 pp., Fr. 95
(in reeks Fr. 65).
Door het contact met een afvallig priester, en de confrontatie met hem op een religieus
bijzonder schokkend moment, wordt een jong officier tot het geloof teruggebracht.
Hij wordt priester, en zijn eerste priesterdaad is het offer van zijn leven, voor en door
zijn afvallige vriend, die hij aldus tot God en zijn Kerk terugbrengt. Een menselijk
aangrijpend en religieus zeer diep reikend thema. In de film-vertolking kan het spel
van uitstekende acteurs aanvullen wat aan de dialoog ontbreekt, en de steeds
aanwezige achtergrond van het mysterie voortdurend suggereren. In het boek ontbreekt
deze achtergrond te veel; het verhaal van de uiterlijke gebeurtenissen is te nadrukkelijk
en vervalt meer dan eens in het feuilletongenre. Alleen een meester kan een dergelijk
thema tot zijn volle recht brengen. En het talent van le Boterf is helaas geen
meesterschap. Rijpere lezers zullen met eigen aanvoelen kunnen suppleëren wat aan
het boek ontbreekt; onervarenen zal het alleen kunnen ontredderen door veel
onopgeloste vragen te wekken.
L. Monden

L.B. Davidson en E. Doherty, Muiterij in de Zuidzee (Triomfreeks). - J.
van Tuyl, Antwerpen, 1954, 316 pp., Fr. 65 (in reeks).
In de jaren 1822 brak er een brutale muiterij uit op een Amerikaanse walvisvaarder.
Verscheidene documenten uit het rechtsverhoor, en vooral een dagboek van een
jonge matroos zijn nog bewaard. Twee Amerikaanse schrijvers hebben het hele drama
trachten te reconstrueren, en daarbij de dagboekvorm bewaard van George Comstock.
Erg geslaagd kunnen wij deze geromanceerde reconstructie niet noemen. Het verhaal
hangt met haken en ogen aan elkaar. De hele romantische toon, wellicht uit het echte
dagboek overgenomen, klinkt voos. Zo nu en dan is zelfs de tekst niet erg duidelijk.
Al is het gebeuren natuurlijk wild en rauw geweest, het verhaal blijft op dit punt
discreet, vooral in het amoureuze. Er zit ten slotte genoeg spanning in om als
avonturenroman gelezen te worden.
P. Fransen
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Edward Hyams, Sylvester, vert. door G.J. Steenbergen
(Standaard-Romans). - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954,
207 pp., ing. Fr. 60, geb. Fr. 85, luxe Fr. 100.
In de avond van de wapenstilstand komen drie dronken Engelse zee-officieren terug
naar hun schip met een kapotte kinderwagen en drie bronzen ballen. Werklieden
verlaten een buitenlands schip. Vol enthousiasme lassen zij de kinderwagen en de
ballen aan de mast van die vreemde schuit. Als hun dronkemansroes is uitgeslapen,
is het reeds te laat. Als een vuurtje heeft het nieuws zich verspreid, dat model 998
het allerlaaste snufje is op gebied van radartechniek. Een geniale journalist heeft
weldra ontdekt, dat het veel meer is: een geheim wapen! Het duurt niet lang of heel
de wereld spreekt ervan. Dit typisch Engels verbeeldingsspel biedt S. een meer dan
welkome gelegenheid om de militaire bureaucratie, de methodes van Fleet street, de
partijleiding en de grote internationale politiek op onmeedogende ja zelfs cynische
wijze aan de kaak te stellen. De diepste les is wel dat de mens geen waarheid wil,
maar veiligheid en bevrijding van de angst. Goed vertaald en onderhoudend
geschreven. Voor ieder die humor en gezond verstand genoeg heeft om ook achter
deze fantasie de volle waarheid te blijven zien.
P. van Doornik

Hans van Zuydveen, Oase (Huisbibliotheek voor het gezin. - Hofboekerij,
Hasselt, 1954, 240 pp., geb. in reeks Fr. 60, los: Fr. 105.
Nog een readaptatie-roman. Een luitenant komt van Indonesië terug en kan zich niet
meer thuis voelen in het burgerlijke Holland. Hij zoekt het onbekende meisje op,
met wie hij van uit de Oost correspondeerde, maar zij verbergt zich voor hem en
vlucht hem: zij is half verlamd en is bang, dat tussen hen een hopeloze liefde zou
ontstaan. Overtuigd van de primauteit der geestelijke waarden blijft hij haar
hardnekkig zoeken, trots bekoringen en dramatische verwikkelingen. Een ongeluk
met ‘shock’ laat het meisje voor een Happy End genezen, wanneer hij haar eindelijk
terugvindt. Een goed en knap geschreven boek, met rake milieu-schildering.
A. Deblaere
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Hans Ruesch, Igloo's in de nacht (Standaard-Romans). - N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 240 pp., ing. Fr. 60, geb. Fr.
85, luxe Fr. 100.
Het Eskimo-leven wordt op boeiende wijze voorgesteld als een in al haar ruwheid
ideale natuur-idylle in tegenstelling met de verwording, teweeggebracht door het
contact met de blanken en hun ‘beschaving’. Christendom, handel, en oorlog zijn de
drie kwalen, die de vreedzame Eskimo-familie in haar vreedzaam bestaan bedreigen
en er een tragedie van maken. Wegens zekere hatelijkheden aan het adres van de
godsdienst en de onbevangen zeden-schildering dient deze lectuur aan ontwikkelden
voorbehouden.
A. Deblaere

Jules Roy, Le navigateur. - Gallimard, Parijs, (1954), 213 pp., Fr. Fr. 390.
Terug van een raid op Duisburg, komt het vliegtuig van boordbestuurder Ripault,
vlakbij de basis, in botsing met een ander. Hij alleen komt er levend uit. Rosica, de
jonge vrouw die hem in haar huis opneemt, schenkt hem een ogenblik de illusie van
een veilig en gelukkig bestaan. Enkele dagen later weigert Ripault kapitein Raumer,
die bekend staat als een der slechtste boordbevelhebbers, te vergezellen boven het
Ruhrgebied. Raumer keert niet terug. Ripault, verantwoordelijk verklaard voor dit
verlies, wordt onder arrest geplaatst. Het geschil wordt bijgelegd. Om Lebon, een
jong piloot die bekende de lichten van de luchtbasis niet meer te zien, als mens te
redden, vergezelt Ripault hem naar Würzburg. Het wordt een hallucinante vlucht,
de laatste. Boven het objectief stort 't vliegtuig brandend neer.
Sober en aangrijpend als een primitieve houtsnee, tekent dit verhaal een
psychologisch- en een actiedrama. Minder scherp dan Vol de nuit, maar wellicht met
meer warmte van gevoel en leven.
J. Dax

Henry De Montherlant, L'histoire d'amour de La Rose de Sable. - Plon,
Parijs, (1954), 243 pp.
Luitenant Auligny, gedreven door de eerzucht van zijn moeder, belandt op een
eenzame post in Marokko. In plaats van de gedroomde glorie vindt hij er de
verlammende apathie van het woestijnleven. Zijn verhouding met een Arabisch
meisje doodt in hem zijn waardigheid van mens en officier, en zijn edelgezinde
mediocriteit helpt hem slechts om dieper in de sensuele slavernij te verzinken. Deze
liefdesroman uit het nooit gepubliceerde La Rose de Sable, dat het koloniale probleem
in Frans Noord-Afrika behandelt, is naast onverbiddelijk sterke bladzijden, van een
zo grote monotonie in de zinnelijkheid, dat het oeuvre van Montherlant er niets zou
bij verloren hebben, ware hij in zijn omvangrijk manuscript blijven rusten. Meer dan
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eens schijnt S. onbewimpelde, bijna pornografische literatuur voor krachtige stijl te
verslijten. Streng voorbehouden.
J. Dax

Dignate Robbertz, Het harde geslacht (B.F.T.-Combinatie). - P. Vink,
Antwerpen-Tilburg, 1954, 352 pp., 5 teken., in reeks geb. Fr. 95, los: Fr.
150.
Jan Geerts, Water (Triomfreeks). - J. van Tuyl, Antwerpen, 1954, 224
pp., in reeks Fr. 65.
De grote watersnood van Februari 1953 zal natuurlijk opgenomen worden in onze
letterkunde. Wij bespraken reeds in een vorig nummer het kleine meesterwerk van
Ary van der Lugt, God schudde de wateren. Een vergelijking hiermede zal wel nadelig
uitvallen, maar kan niet worden ontweken. De historische roman van Robbertz was
reeds voor een deel geschreven vóór Februari 1953. Het verhaal gaat over de twee
grote vloeden van 1530 en 1532 die Zuid-Beveland hebben afgesneden van Tholen
en Bergen-op-Zoom, en van de stad Romerswale een eiland maakten. De held van
het verhaal is Adriaen van Romerswale, heer van Lodycke, wiens trotse burcht en
macht door de zee werd ondermijnd en verzwolgen. Het klimaat van de tijd wordt
op bevredigende wijze weergegeven.
Het tweede verhaal is modern. Het gaat over de liefde van een gaaf en rijk
boerenmeisje Fientje voor een schilder uit Amsterdam. Het vraagt heel wat tijd en
strijd voor het huwelijk tussen de gelovige, ietwat angstige boerenvrouw en de uiterlijk
nogal losse, maar ingoede artist uit de grootstad tot een harmonisch evenwicht komt.
Aan deze verwikkelingen geeft de springvloed van 1953 een epische apotheose.
Beide romans zijn goed geschreven, zonder evenwel door diepte en menselijkheid
en inspiratie het niveau te bereiken van God schudde de wateren. Het tweede is op
religieus gebied zelfs een weinig ontredderend, in zover de gezond religieuze
antwoorden haast allen door de ongelovige Frans Goedhart moeten worden gegeven.
P. van Doornik
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
BEDOYERE, Michael de la, Living Christianity. - Burns and Oates, London,
1954, 170 pp., 15 S.
BREEDVELD, Walter, Sandra. - De Fontein, Utrecht; Sheed and Ward,
Antwerpen, 1954, 254 pp., f 7.90.
CLAES, Ernest, Clementine, en De Heiligen van Zichem. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam, Antwerpen, 1954, 108 pp.
DOUIE, D.L., The conflict between the Seculars and the Mendicants at the
University of Paris in the Thirteenth Century. - Blackfriars Publications,
1954, 30 pp.
Ecclesia Docens
De Encycliek Sacra Virginitas. Over de Godgewijde
Maagdelijkheid. Paus Pius XII 25-3-54. - Gooi en Sticht, Hilversum,
1954, 58 pp., f 1.45.
FRITSCHY, Martinio, Lectuur voor kind en jeugd. - R.K. Jongensweeshuis,
Tilburg, 1954, 56 pp., f 3.75.
HYMAN, M., S.J., Door Christus bijeen geroepen Dl 2. - L.C.G. Malmberg,
Den Bosch, 1954, 94 pp., f 1.95.
Invloed van de paedagogische situatie op de geestelijke volksgezondheid.
- Referaten gehouden op de Alg. Vergadering van de Kath. Centrale Ver. voor
Geestelijke Volksgezondheid 7 April 1954. Het Spectrum, Utrecht, 1954, 55
pp., f 1.50.
JAGER, Okke, De humor van de Bijbel. - J.H. Kok, Kampen, 1954, 119 pp.,
f 4.90.
JANSSEN, Em., S.J., Vondel's Lucifer. Een proeve van verklaring, Dl 1. N.V. Standard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 64 pp., Fr. 45.
JASPERS, K., en BULTMANN, R., Die Frage der Entmythologisierung. R. Piper-Verlag, München, 1954, 120 pp., ing. D.M. 5,80, geb. 7,80.
Katholiek (De) in het openbare leven van deze tijd. Bisschoppelijk mandement
1954, 50 pp.
KLERK, Dr L. de, De Grondsituatie der Puberteitsopvoeding. - J.B. Wolters,
Groningen, 1954, 205 pp., f 5.90.
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KNOX, Ronald, A new testament commentary for English Readers. Dl II.
- Burns Oates, London, 1954, 322 pp.
KORTOOMS, Toon, Parochie in de peel (Davidsfonds, nr 423). - Leuven,
1954, 312 pp., ing. Fr. 58, geb. Fr. 86 (leden: Fr. 29 en 43).
LANNOY, Maria De, Stille getuigen (Davidsfonds, nr 422). - Leuven, 1954,
333 pp., ing. Fr. 58, geb. Fr. 86, (leden: Fr. 29 en 43).
MARMION, Dom Columba, Christus ideaal van de priester. - Desclée de
Brouwer, Brugge, 1954, 388 pp., ing. Fr. 90, geb. Fr. 120.
MELEN, Hans, Ruisende wilgen. Gedichten. - Oranje, Gent, 1954, 56 pp., Fr.
45.
NICOLL, Maurice, The mark. - Vincent Stuart, London, 1954, 219 pp., 21 S.
NIJHOFF, Martinus, Verzameld werk, Dl I Gebundelde, Verspreide en
nagelaten gedichten. - N.V. Daamen, Den Haag; G.A. van Oorschot,
Amsterdam, 1954, 576 pp., f 12.50.
POELMAN, Roger, Paroles de Dieu, message chrétien. - Edit. Universitaires,
Brussel, 1954, 56 pp., Fr. 21.
Prière (La) (Témoignages. Cahiers de la Pierre-Qui-Vire, 43). - Desclée de
Brouwer, Parijs-Brugge, 1954, 240 pp., geïll., Fr. 78.
Prisma-Serie
Kruiswoordraadselboek - 254 pp.
Uit het leven van een nietsnut - 384 pp.
Geoffrey CHAUCER, Vertellingen van de Pelgrims naar
Kantelberg - 341 pp.
Prisma citatenboek - 264 pp.
G.A. MERTENS, Schrijf en Spreek zuiver Nederlands - 296 pp.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, f 1.25 per deel.
REITH, B., Honderd jaar kerkbouw in Nederland. - De Spaarnestad, Haarlem,
1954, 64 pp.
RIVET, Paul, Cités Maya (Les Hauts Lieux de l'Histoire, 4). - Albert Guillot,
Parijs, 1954, 195 pp., 197 fot. waarvan 10 klpl., 2 K., 5 plans, 32 × 24 cm., geb.
Fr. Fr. 4500.
ROBBERTS, S.J., Black Popes. - Longmans, Green and Co, London, 1954,
139 pp., 8/6 net.
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ROGIER, L.J., Alphons Ariëns. - G. Gr. Genootschap, nr 683, Mariënburg,
Den Bosch, 1954, 23 pp.
ROMBOUTS, Fr. S., Psychologie der schoolvakken. - R.K. Jongensweeshuis,
Tilburg, 1954, 342 pp., f 6.50.
SALOMONS, Annie, Een bijzonder echtpaar Elisabeth en Felix Leseur. G. Gr. Genootschap, Den Bosch, 1954, 51 pp.
SCHERMER, J.N.C.M., Onze Romeinse liturgie. - Parcival, Breda, 1954, 260
pp., 46 tekeningen, f 7.50.
SCHNEIDER, L.G.C.A.M., Collectieve veiligheid. - Gebr. Janssen, Nijmegen,
1954, 120 pp.
SCHREURS, Jacques, M.S.C., Pelgrimstocht door Franciscaans Italië. - Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, 163 pp., f 7.50.
SCHROEDINGER, E., Science et humanisme. La physique de notre temps
(Textes et Etudes Philosophiques). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1954, 124
pp., Fr. 69.
SEDLMAYR, Hans, Verlust der Mitte. 6 Aufl. - Otto Müller-Verlag, Salzburg,
1953, 268 pp., 64 Abb.
SHAKESPEARE, Julius Caesar, ingel. door Dr R.M.S. Van den Raevenbusch.
2e dr. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1954, 116 pp., Fr. 36.
Toekomstige ontwikkeling van Nieuw-Guinea. - Staatsdrukkerij, Den Haag,
1953, 315 pp., f 9.60.
VELDT, Prof. Dr James H. Vander en Prof. Dr ODENWALD, Psychiatrie en
Katholicisme. - Pax, Den Haag, 1954, 468 pp., f 17.
VERBIST, Henri, Le Suaire de Turin devant la science. - Edit. Universitaires,
Brussel, 1954, 100 pp., Fr. 48.
VINKEN, Andreo, Biologie op de lagere School en kweekschool. - R.K.
Jongensweeshuis, Tilburg, 1954, 100 pp.
VRIES, Theun De, Sla de wolven, herder. Roman uit de Babylonische voortijd.
- Van Loghum-Slaterus, Arnhem; Uitg. Kosmos, Antwerpen, 1954, 452 pp.,
geb. Fr. 150.
Werkgenootschap van Katholieke Theologen in Nederland. Jaarboek 1954.
- N.V. Gooi en Sticht, Hilversum, 1954, 188 pp., f 7.40.
WEST, Erik, De indringster. - Thijmfonds, Den Haag, 1954, 279 pp., f 6.25.
WILLIAMS, Harley, Don Quixote of the microscope. Santiago Ramon y Cajal
(1852-1934). - J. Cape, Londen, 1954, 256 pp.,, sh 15/-.
Windroos-Serie
Guillaume van der GRAFT, Mythologisch. - 53 pp., f 3.50.
Jan WIT, In den metalen Stier. - 41 pp., f 2.25.
Hans WARREN, Vijf in je oog. - 40 pp., f 2.25.
Uitg. Mij Holland, Amsterdam, 1954.
WINTER, Karel De, Pan III. - Colibrant-Uitg., Lier, 1954, 78 pp., ing. Fr. 95,
luxe Fr. 240.
WORDRAGEN, H.W.M. van, Dien Bien Phoe. - Kinheim, Heiloo, 1954, 96
pp., f 1.60.
Zonnewijzer Serie
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Jan van WOENSDRECHT, De zingende postbode. - 157 pp.
Cecily HALLACK, Van een Frans patertje dat geen Engels
kende. - 200 pp.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, f 1.25.
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[1954, nummer 2]
De schoolkwestie in België
door P. Harmel
Oud-minister van Onderwijs
TOT op heden was ik de mening toegedaan, dat het nog te vroeg was om me te wagen
aan een synthese van het regeringsbeleid der laatste vier jaren op het gebied van
onderwijs. Ik zou dan ook verkozen hebben, pas later over dit gewichtig onderwerp
te schrijven, met het voordeel van een volkomen sereniteit, die alleen door een
perspectief van maanden en jaren verzekerd wordt. De omstandigheden maken
evenwel langer stilzwijgen onmogelijk; immers, wat werd opgebouwd, wordt vandaag
de dag stelselmatig afgebroken.
Degenen die de verantwoordelijkheid op zich nemen om de hand te slaan aan een
geheel van verwezenlijkingen dat een werk wilde zijn van goede trouw,
rechtvaardigheid en verzoening, zullen misschien in deze bladzijden een nieuwe
gelegenheid vinden om na te denken. En zovele anderen, die aan de grondbeginselen
van onze actie hun goedkeuring hebben gehecht, zullen hun instemming kunnen
controleren, en, zo durven we hopen, bevestigen.
Alleen over de eigenlijke schoolkwestie zullen wij hier handelen, met uitsluiting
dus van de initiatieven tot het begunstigen van kunst en cultuur, die tot een heel ander
gebied behoren. Vooreerst zou ik de situatie willen schetsen van het onderwijs zoals
deze was in 1950, zeggen welke richtlijnen deze toestand aan onze actie heeft
opgelegd, hoe deze actie werd voorbereid, en welke haar kenmerken waren. Misschien
zal het dan ook niet zonder nut zijn vervolgens de vraag op te werpen die velen op
de lippen ligt: ‘Hebben we niet een politiek gevoerd van naïevelingen’, of brengt
integendeel de huidige politiek ons in een slop?

De uitbreiding van het onderwijs
Wie in 1950 de situatie van het onderwijs in België beschouwde, kon vaststellen dat
ze beheerst werd door een verheugend feit: in elke sector stroomde de jeugd naar de
scholen. Meerdere factoren droegen het hunne bij tot dit resultaat. Eerst en vooral
het herstel van een gunstige demografie: de kinderen, die onmiddellijk na de oorlog
geboren waren, bereikten de leerplichtige leeftijd, en zouden, tot 1956, het gemiddelde
aantal van de schoolgaande jeugd in het lager onderwijs met ongeveer 130.000
eenheden verhogen, om vervolgens het middelbaar en technisch onderwijs te
beïnvloeden. Deze beide takken van het secundair onder-
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wijs hadden nochtans niet de gunstige familiale evolutie afgewacht om, van 1946
af, een stijgende curve te vertonen. Van 1947 tot 1950 was het aantal leerlingen in
het secundaire onderwijs aangegroeid van 109.113 tot 126.191, als volgt verdeeld
tussen het officiële en het vrije onderwijs: in 1947 - 43.195 leerlingen in het officiële
tegen 65.918 in het vrije onderwijs; in 1950 - 56.393 respectievelijk 69.798 leerlingen.
Hierin speelde ook het economisch herstel mede: zoals in alle vooruitstrevende
landen kan men in België twee ongeveer evenwijdige curven trekken: aan elke
verhoging van de levensstandaard beantwoordt een spontane verlenging van de
leerjaren. De grote meerderheid van de ouders stelt vrijwillig het tijdstip uit waarop
hun kinderen aan de arbeid gaan, en spant zich in om hun een betere opleiding te
geven zodra de inkomsten het toelaten. Dezelfde vaststelling zou kunnen gemaakt
worden voor het universitair onderwijs, waar in een tijdspanne van 10 jaar - van 1939
tot 1950 - het aantal studenten der grote faculteiten en hogescholen verdubbelde.
Ongetwijfeld is deze aangroei ook deels te danken aan het feit, dat thans ook de
meisjes-studenten zich kunnen wijden aan de studie van vele wetenschappen die
vroeger slechts voor jongens open stonden. Maar ook deze tendens zal blijkbaar niet
verminderen, en, in het algemeen gesproken, zal de beweging naar verdere studie
nog toenemen. De gemiddelde leeftijd van degenen die de school verlaten schommelt
bij ons immers rond de 15 jaar, terwijl in landen die niet geteisterd werden door
opeenvolgende oorlogen, deze leeftijd tegenwoordig rond 17 jaar ligt. Dit verschil
zal in België in de eerstvolgende decenniën overbrugd zijn.

De veranderingen in het schoolmilieu
Het is wel overbodig hier te verklaren hoe een constante verhoging van het aantal
leerlingen in secundair en hoger onderwijs, het schoolmilieu grondig wijzigt, en een
reeks problemen oproept die het lager onderwijs niet kent. In dit laatste immers kan
men volstaan, de onderwijzers en de lokalen te vermenigvuldigen, terwijl in het
secundair onderwijs een toenemende differentiatie van secties zich opdringt. Dit is
in het bijzonder waar voor de beroepsopleiding, en meer bepaald voor het hoger
technisch onderwijs. Dit immers vereist, in de zich volop ontwikkelende takken van
industrie en landbouw, een uiterst gespecialiseerd onderwijzend personeel, zeer
bijzonder didactisch materiaal en geëigende laboratoria. Dit wat betreft de scholen,
hun materiële uitbreiding en het werven van leraren.
Terzelfdertijd moet men rekening houden met het feit, dat de grote
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meerderheid van de aankomende leerlingen in middelbaar en technisch onderwijs,
behoren tot gezinnen waarvan de ouders niet in de gelegenheid geweest zijn even
lang te studeren. De gezinnen die op een universitaire traditie kunnen bogen zijn
even talrijk als voorheen, maar in de athenea, colleges en inrichtingen voor hoger
onderwijs is hun aantal overschaduwd door een dubbele en driedubbele toevloed uit
nieuwe sociale lagen. Dit is juist de grote verovering van de vooruitgang.
Wanneer de quasi-totaliteit van de jeugd de school bezoekt tot 15 jaar en meer,
en het secundair onderwijs geen voorrecht meer is van een minderheid, maar voor
de massa openstaat, dan moeten noodzakelijk meer jaren gewijd worden aan de
algemene ontwikkeling, en moeten onze jongelui des te beter worden voorbereid op
het leven überhaupt. Elk beroep vergt trouwens een algemene wetenschappelijke
voorkennis die veel ruimer is dan vroeger, zodanig dat wij ons tevens voor het
probleem gesteld zien van de omvorming van opvoeding en schooloriëntatie.
Tenslotte zal men zich herinneren, dat een groot aantal gezinnen, die zich zware
offers getroosten om de studies van hun kinderen te verlengen, wél afziet van de
inkomsten die de arbeid dezer kinderen hun zou opleveren, maar niet de werkelijke
kosten van deze studies dragen kan. In vele inrichtingen voor hoger onderwijs en
universiteiten benadert dit bedrag 40.000 fr. per leerling, ongeacht zijn onderhoud,
indien hij logies moet nemen in de stad van zijn school. De werkelijke kosten van
een rhetoricastudent overschrijden de 17.000 fr. in een atheneum, en zonder de
toewijding van geestelijken en religieuzen, zou het in een college wel niet anders
zijn.
Uit welk gezichtspunt men bijgevolg de toestand op 't gebied van onderwijs in
1950 ook mocht bekijken, deze vertoonde het beeld van een periode van sociale
vernieuwing en expansie in volle ontwikkeling. De leerlingen stroomden in stijgende
mate toe, in alle scholen; het hoger onderwijs en de toenemende kwalificatie der
arbeiders werden steeds meer de beste waarborg van onze intellectuele en
economische toekomst. Het kwam ons voor, dat de investeringen die een dergelijke
ontwikkeling vereiste, veilig en voordelig belegd waren. Zij waren in onze ogen van
het allergrootste belang.

Stijgende eis om voorzieningen
De bondige inventaris van de toestand op onderwijsgebied in 1950, openbaarde dus
een toenemende behoefte aan voorzieningen. Het departement van Openbaar
Onderwijs had gezorgd voor de scholen die onder zijn onmiddellijk gezag stonden.
De regeringen, waarvan de Christelijke Volkspartij na de oorlog deel had uitgemaakt,
hadden reeds
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belangrijke maatregelen getroffen ten gunste van het middelbaar staatsonderwijs.
Het aantal der athenea en middelbare scholen was sinds 1947 gestegen van 198 tot
258; oprichting en herstel van gebouwen werd grondig aangepakt door de stichting
van een fonds van twee miljard. Ook was de toegang tot de studie in het officieel
middelbaar onderwijs in ruime mate vergemakkelijkt, daar 80% der ouders die er
hun kinderen aan toevertrouwden, genoten van een totale of gedeeltelijke vrijstelling
van het schoolgeld, vastgesteld op 400 of 600 fr. per jaar.
De inspanning die men zich had getroost voor het officieel middelbaar onderwijs,
wierp een schril licht op de niet minder grote behoeften in de andere sectoren: het
normaal en technisch onderwijs. De ontwikkeling in de inrichtingen die afhingen
van provincie, gemeente of privé-initiatief, was dezelfde als in de staatsscholen.

Een algemene onderwijspolitiek
Wij waren dus van oordeel, dat we moesten trachten een gemeenschappelijk probleem
op te lossen door algemene maatregelen, en gebruik te maken van vier jaren stabiele
regering, om de voornaamste noden van het onderwijs in België aan te pakken, dit
onderwijs een adequate en aan de na-oorlogse noodwendigheden aangepaste structuur
te geven, soepel genoeg om te voorzien in een regelmatige uitbreiding van het
onderwijs gedurende de eerstvolgende decenniën, en ruimdenkend genoeg opgevat
om eeuwenoude tegenstellingen te overbruggen.
We dachten dat het ogenblik gekomen was om het lot van álle gezinnen, ongeacht
de school waaraan ze hun kinderen toevertrouwden, ter harte te nemen. Nu het
secundair en hoger onderwijs open stond voor alle standen, werd het een dringende
opdracht, de vrijheid van schoolkeuze ook voor minder gegoeden mogelijk te maken.
Wie immers, die er ernstig over nadacht, kon er in berusten dat deze vrijheid een
voorrecht der rijken zou worden, en dat de in dit land traditionele keuze tussen
openbaar en vrij onderwijs zou worden bepaald, niet door het geweten, maar door
financiële onmacht? Het leek ons niet sociaal, dat het openbaar onderwijs door een
soort materiële dwang, het enig mogelijke zou worden voor de eenvoudige gezinnen,
ook als hun morele voorkeur elders lag.
Als de vrijheid van onderwijs door de grondwet werd gewaarborgd, dan was het
niet om daaraan alle zin te ontnemen wanneer een gelukkige evolutie dit onderwijs
zou openstellen voor de breedste sociale lagen. Wij meenden dat elke organisatie
van arbeiders of landbouwers onze mening zou onderschrijven, omdat het er in feite
om ging, te beslis-
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sen of men aan de arbeiders één der fundamentele vrijheden zou waarborgen of
ontfutselen, op het ogenblik dat er voor hun kinderen aan voortstuderen kon worden
gedacht.
Daarenboven moesten we ook de lasten der twee soorten van onderwijs in
beschouwing nemen. In 1897 waren een miljoen jonge Belgen (het geheel der
schoolgaande jeugd, maar bestaande vooral uit leerlingen van het lager onderwijs)
in twee ongeveer even belangrijke groepen verdeeld: 420.000 in het officieel, 577.000
in het vrij onderwijs. In 1950 waren deze cijfers, voor een globaal getal van anderhalf
miljoen: 634.000 in de officiële, en 890.000 in de vrije inrichtingen. De proportie
bleef practisch gehandhaafd. Maar terwijl de openbare instanties, zoals het hun plicht
was, gezorgd hadden voor de kosten die deze vermeerdering van leerlingen voor de
openbare scholen meebracht, was het vrij onderwijs in een kritieke situatie komen
te staan. Wie zou dit niet begrepen hebben? De nieuwe sociale recrutering der
leerlingen liet minder dan ooit toe, aan de gezinnen een schoolgeld op te leggen dat
de werkelijke kosten volledig zou dekken, maar daarenboven zagen deze inrichtingen
de kosten van opbouw en onderhoud verdubbelen, en dit, wat de brede sector van
het secundaire onderwijs betreft, zonder enige subsidie. Het kan dan ook geen
verwondering wekken dat vele colleges en privé-instellingen, zowel van geestelijken
als van leken, schulden moesten maken, en dat in 1950 meerdere scholen, zoals ons
uit de verstrekte inlichtingen bleek, bijna genoodzaakt waren te sluiten. Anderzijds
vereiste deze toestand in dergelijke inrichtingen van de lekenleraren grote
heldhaftigheid, daar geen enkele privé-school in staat was, hun een wedde uit te
keren die het hoegenaamd niet excessieve salaris, van het openbaar onderwijs ook
maar benaderde.

De beginselen van een onderwijspolitiek
Een eerste peiling van de toestand zette er ons bijgevolg in Juni 1950 toe aan, om de
regeringsprincipes die de Christelijke Volkspartij bij haar stichting op Kerstdag 1945
had aangenomen, in daden om te zetten: ‘Wij zien in het officieel en het vrij onderwijs
geen concurrenten, alsof het succes van het ene zou moeten gemeten worden naar
het neerhalen van het andere, maar integendeel mededingers, wier streven moet zijn
zoveel mogelijk, elk in zijn lijn, bij te dragen tot de grootheid van het nationaal
onderwijs’.
De trouwe echo van deze grondregelen en deze bezorgdheid vinden we in een
passus van de eerste regeringsverklaring der C.V.P. De heer Duvieusart, eerste
minister, schreef daarin: ‘De regering is van oordeel, dat de recente materiële
vooruitgang moet gepaard gaan met een nieu-
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we verbetering van het lot der arbeiders: we moeten aan de jeugd de gelegenheid
bieden, te genieten van de verminderde arbeids-noodzakelijkheid, door haar beter
op het leven voor te bereiden. In deze geest overweegt de regering een verlenging
van de leerplicht, die aan alle jongens een complementaire staatsburgerlijke opvoeding
en een betere algemene arbeidsbekwaamheid verzekert. Voor de meisjes zal het
overeenkomstig programma de nadruk leggen op de voorbereiding der vrouw op
haar huishoudelijke en moederlijke taak in het gezin’.

De aangewende methode voor de wettelijke uitwerking
Met geestdrift namen wij de toebereidselen om dit programma ten uitvoer te leggen.
Daar het land echter, op het ogenblik dat de C.V.P. aan het bewind werd geroepen,
sinds 40 jaar geen één-partij-regering meer had gekend, waren we van mening dat
we vooraf enkele nogal nieuwklinkende principes in herinnering moesten brengen,
ze uiteenzetten in de meest uiteenlopende milieus, ze aan het oordeel van velen
onderwerpen, alvorens een definitieve vorm te geven aan de maatregelen die in de
wetten moesten worden uitgedrukt. Drie parlementaire debatten voor Kamer en
Senaat, in 1950 en 1951, werden gewijd aan de uiteenzetting van onze ideeën. In een
lang artikel in de ‘Revue Nouvelle’, September 1951, heb ik, om de discussie te
bevorderen, een nieuwe synthese van onze opvattingen uiteengezet. Vervolgens heb
ik de vertegenwoordigers van officieel en vrij onderwijs samengeroepen, om met
hen van gedachten te wisselen over de noden van het gehele Belgische onderwijs.
Tenslotte heb ik veel tijd besteed aan conversaties met de verantwoordelijke
autoriteiten van het vrij onderwijs, en met de politici der drie nationale partijen. Eerst
in de senaatsvergadering van 6 Maart 1952, bijna 2 jaar na het in functie treden van
de C.V.P.-regering, hebben wij het gezamenlijk plan uiteengezet van wat wij ons
voornamen uit te voeren ten gunste zowel van het officieel als van het vrij onderwijs.
We waren er ons immers van bewust, dat een wetgevend werk, wil het niet bij een
improvisatie blijven, een voorzichtige uitwerking vergt, en dat 2 jaren niet te veel
zijn voor het afhandelen van de parlementaire arbeid, om vervolgens de
uitvoeringsbesluiten uit te werken. Zonder enige verpozing eiste deze actie bijna 4
jaren. De Hoge Administratie van het ministerie van Openbaar Onderwijs heeft een
groot deel gehad in het voorbereidend werk en in de werkzaamheden der commissie,
en mijn onmiddellijke medewerkers hebben er gedurende lange maanden hun beste
krachten aan gewijd. Maar men kan zeggen dat bijna alle ontwerpen in wetten werden
omgezet. Alleen de teksten over de leer-
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plicht en de verlenging ervan - waaraan wij nochtans voor de organisatie van het
onderwijs in België groot belang hechtten - zijn, op het ogenblik der
parlementsontbinding, April 1954, in volle discussie voor de Kamer gebleven.

Synthese van de wetgeving
Indien men in enkele bemerkingen de karakteristieke trekken moest beschrijven die
wij wilden geven aan onze wetgeving en ons regeringsbeleid, dan zou men op de
oriëntatie moeten wijzen der beginselen die er aan ten grondslag lagen.
Vooreerst ging het om een structuur-wetgeving, die het studieplan zou
vereenvoudigen en preciseren, vele eeuwenoude wetten zou aanpassen, en de takken
van het onderwijs die er nog geen hadden, een wettelijk statuut zou geven.
De teksten der wet van 1921 op het lager onderwijs moesten gehergroepeerd
worden. Het hoofdstuk dat betrekking had op de leerplicht werd het voorwerp van
een afzonderlijke wet, die deze plicht van 14 op 15 jaar bracht. De kapittels
betreffende de vierde graad van het lager onderwijs werden omgevormd om een
‘aanvullend onderwijs’ van 3 jaar te vormen, evenwijdig met de lagere cyclus van
beroepsscholen en middelbaar onderwijs.
Het Parlement werd ontbonden alvorens het deze wetsontwerpen over de verlenging
van de leerplicht kon stemmen. Een nieuwe wet op het normaal onderwijs is gedateerd
23 Juli 1952. De wet van 1850 op het middelbaar onderwijs werd aangevuld op 17
December 1952 door het statuut van het vrij middelbaar onderwijs. Tenslotte kreeg
het technisch onderwijs, dat nog geen wetgeving had, zijn statuut in het Parlement
op 29 Juli 1952.
Tweede kenmerk: de organieke wetten van het onderwijs omvatten in het vervolg
het statuut van alle scholen door de centrale macht gesticht of erkend, zowel de
officiële als de private, en stellen aan de ene als aan de andere gelijke voorwaarden
aangaande de eerbiediging van taalwetten en programma's, gelijke voorwaarden wat
betreft het minimum aantal leerlingen en de oprichting van nieuwe openbare en de
erkenning van private scholen.
Al deze wetten verzekeren, ten derde, aan alle ouders met beperkt inkomen,
volledige kwijtschelding of belangrijke reductie van het schoolgeld gelijkelijk voor
alle openbare en private scholen. Terzelfdertijd vernieuwt en verdubbelt een andere
wet de inkomsten van een Nationaal Fonds, belast met het uitdelen van studiebeurzen.
Deze structuurwetten stellen ook aan de candidaat-lekenleraren van
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het officieel en vrij onderwijs dezelfde eisen van bekwaamheid en diploma, maar
verzekeren hun een zelfde materieel statuut. Zonder dezelfde materiële voordelen te
genieten, zijn de onderwijzende religieuzen onderworpen aan dezelfde eisen van
diploma als in het officieel onderwijs.
Een overgangsstatuut werd toegekend aan de leraren van het vrij onderwijs, die
op het ogenblik van de stemming der wetten in functie waren.
De samenwerking van officieel en vrij onderwijs, en de correcte relaties tussen
beide, worden verzekerd door een geheel van gemengde commissies, ingesteld door
de wet van 17 December 1952. Krachtens deze wet is elke stellingname t.o.v. de
partijpolitiek aan de scholen verboden. Deze zijn onderworpen aan een procedure
van paritair onderzoek der geschillen, er toe strekkend uit de schoolpropaganda elk
element van deloyale concurrentie te bannen.
Tenslotte zijn het bevredigend functioneren van, en een voldoende materiële
bijstand aan het openbaar en vrij onderwijs verzekerd door de structuurwetten, terwijl
ook bijzondere en supplementaire wetten hetzelfde doel beogen. Zo de wet tot het
vormen van een nieuw fonds van 3 miljoen, voor het bouwen van staatsscholen en
universiteiten; de wet van 28 April 1953, die aan de beide staatsuniversiteiten een
nieuw statuut van ruimere autonomie toekent, de wet, eveneens van 28 April 1953,
voorgesteld door M. Rey, getekend door de leden van de drie nationale partijen, die
aan de universiteiten meer vrijheid toekent in het gebruik en het beheer van hun
patrimonium: ze worden n.l. gemachtigd, andere gebouwen dan die welke
onmiddellijk dienstig zijn voor de doeleinden van hun onderwijs, te bezitten en te
verwerven.
Ik sta er op ook dit nog duidelijk te zeggen: gedurende 4 jaren en ook nu nog
hebben de linkse partijen overal rondgestrooid, dat wij al het mogelijke hebben
gedaan om het officieel onderwijs te verstikken en zijn uitgroei te breken. De feiten
en de cijfers bewijzen het tegendeel. Ik zou er hier een groot aantal kunnen opnoemen,
de scholen en de secties aanhalen die gesticht werden in het middelbaar en technisch
onderwijs, de bestendige toename van de credieten aan de inrichtingen van de Staat
uitgekeerd, het aanwenden van het gehele saldo van het Fonds Vanderpoorten (1388
miljoen), de schoolgebouwen die allerwege uit de grond opschieten, de stichting van
een nieuw fonds van 3 miljard, beschikbaar in 5 jaar, voor het bouwen van scholen
en universiteitsgebouwen. Het is niet mijn taak een lijst daarvan op te stellen. Maar
om het in één woord uit te drukken: de regering heeft gedurende de laatste legislatuur
alles gedaan wat nodig was voor de wettige groei van het staatsonderwijs.
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Hebben wij een politiek van naïevelingen gevoerd?
Wij zullen geen geheim verraden door hier de enkele moeilijkheden op te roepen,
die een schoolpolitiek, bekommerd om een gelijke bezorgdheid aan de dag te leggen
tegenover elke vorm van onderwijs, voor de regering moest meebrengen. Het was
een nieuw perspectief en het moest meer dan één antagonist in de war brengen, nu
een beginsel werd beklemtoond dat anders was dan dat wat de tegenstanders op
gebied van de schoolpolitiek gedurende 755 jaar tegen elkaar in het harnas had
gejaagd. De regering vroeg niet welk onderwijs, het officiële dan wel het vrije, boven
het andere stond. Zij weigerde een academisch debat over de wederzijdse rechten
van Staat en Kerk. Zij koos een ander vertrekpunt, meer bindend voor elk: de vrijheid
van geweten, die alle positieve wetgevingen transcendeert, en zich als een
onverwoestbaar gegeven er aan opdringt. De regering richtte zich dus tot de ouders,
en trachtte in de eerste plaats hun meningsvrijheid, toegepast op de schoolkwestie,
te vrijwaren. Wij beseften wel, dat een poging van rechtvaardigheid voor allen geen
enkele extremist, noch van links, noch van rechts, zou voldoen. Wat we aan het vrij
onderwijs wilden toestaan, zouden de uiterst linksen beschouwen als onttrokken aan
de officiële scholen, en al wat we zouden doen voor de staatsscholen, zou in de ogen
der uiterst rechtsen een gevaarlijke toegeving zijn.
Hoeveel tijd wij er ook aan hadden besteed, om aan de enen en de anderen de
nodige verklaringen te verstrekken, toch moesten wij ervaren dat de vrijdenkerij
steeds bereidwillige woordvoerders vond in de schoot der linkse partijen. Men durfde
het haast niet aan onze principes te beknibbelen, maar men stelde onze daden in een
verkeerd daglicht.
Anderzijds heb ik nooit een parlementarier van de CVP horen protesteren tegen
de maatregelen die wij troffen ten gunste van het officieel onderwijs. Integendeel,
wij werden, na somtijds heel grondige debatten, steeds door de partij gesteund, en
zo men ons al becritiseerde in bepaalde conformistische kringen, dan was het om te
beweren dat wij een politiek voerden van naïevelingen, want in geval onze
meerderheid zou worden omvergeworpen, zou men ons zeker niet om deze
gematigdheid belonen.
Aan diegenen, die nu gelijk schijnen te krijgen, antwoordden wij wat we nu
herhalen: indien wij rechtse sectairen waren en als zodanig zouden handelen, dan
zouden wij onrecht doen aan een deel van de gezinnen en opvoeders die hun
vertrouwen en hun toekomst stellen in het officieel onderwijs. Wij wilden aan deze
kritiek ontkomen, en wij voelden er niets voor ook maar één daad te stellen die haar
een schijn van rechtvaardiging kon geven.
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Wij hoopten, is het nodig dit te zeggen, dat onze politiek zou worden voortgezet door
de latere regering. In elk geval hoopten we, dat, bij gebrek aan een meerderheid in
het Parlement, de Christelijke Volkspartij toch nog altijd de belangrijkste van het
land zou blijken, en niet lang zou blijven buiten de regering, waarvan de katholieken,
en later de christelijk-socialen, nooit langer dan 12 maanden op 65 jaar waren
uitgesloten.
De enige basis van een nationale verstandhouding op onderwijsgebied, was volgens
ons die van een welwillende competitie en wedijver, waarin officieel en vrij onderwijs
twee vertakkingen zouden zijn van een enkele inspanning, elkaar aanvullend. Gans
onze wetgeving was rond deze idee opgebouwd: we dachten zelfs niet dat de principes
van onze actie ernstig in het gedrang zouden komen indien wij bij geval tijdelijk een
linkse regering zouden krijgen. Zij zou zich niet zonder gevaar in een sectarische
onderwijspolitiek wagen, want aldus handelend zou zij de meerderheid der ouders
en der leraren ten zeerste ontstemmen, die, wij hebben er menig bewijs van ontvangen,
zowel in het officieel als in het vrij onderwijs, zich achter onze zienswijze hadden
geschaard.
Evenwichtige aangroei van het aantal leerlingen in beide takken van onderwijs
gedurende onze regering, was een duidelijk teken van het vertrouwen der ouders.
Maar wij waren er zeker van dat, indien men zich aan het vrij onderwijs zou
vergrijpen, en het voornemen te kennen gaf, een neutrale geest in de athenea en de
rijksmiddelbare scholen te beklemtonen, de gezinnen spontaan zouden reageren. Een
agressief geworden officieel onderwijs zou hen veel minder bevallen, en zij zouden
met veel grotere vurigheid een aangevallen vrij onderwijs verdedigen. Wij zullen
spoedig weten, nu de huidige regering de vergissing heeft begaan die zij had moeten
vermijden, of onze prognostiek al dan niet zal worden bewaarheid.

Het slop van het huidige regeringsbeleid
De houding van de huidige regering leidt regelrecht naar het slop. Waar gaat het
heen, wanneer men, door ondoordachte wetten, aan ouders en leraren van het vrij
onderwijs een goed deel ontneemt van wat men rechtmatig vindt voor ouders en
leraren van het officieel onderwijs? Wanneer men tenslotte als zondebokken een
honderdtal functionarissen kiest uit het officieel onderwijs, wier vergrijp het is in
hun jeugd door hun ouders te zijn toevertrouwd aan vrije inrichtingen?
Waarheen voeren zulke daden ons?
Precies waar men niet heen moet: naar een achteruitgang van drie-
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kwart eeuw, naar een discriminatiepolitiek, die het officieel onderwijs hoopt te
vergroten door het vrije neer te halen.
Dergelijke houding moet zonder enige twijfel verschillende resultaten uitlokken:
1. Men verwekt zonder enig nut onrust en opstandigheid in de geesten, bij de
burgers die verlangen dat hun vrijheid van mening wordt geeerbiedigd. Men
verdiept de kloof van de ideologische strijd, juist nu de bezorgdheid om onze
nationale toekomst de regering er zou moeten toe aanzetten om met alle middelen
de Belgen nader tot elkander te brengen.
2. Men schept een ernstige malaise in de schoot van het officieel onderwijs, in de
eerste plaats bij de leraren, die zich steeds de speelbal zullen voelen van de
politiek, waar ze zich integendeel in volle sereniteit zouden moeten kunnen
wijden aan de opleiding der kinderen. Vervolgens, een groot aantal van de
ouders uit dit onderwijs, is gelovig, en zelfs als ze dat niet zijn, zullen ze zich
verzetten tegen een nieuw klimaat van ideologische vijandigheid.
3. Daarenboven en, in een zuiver politiek perspectief, maakt men - wanneer men
doorgaat met gedurige aanvallen - in de toekomst coalitie-regeringen, die wel
eens onafwendbaar zouden kunnen worden, practisch onmogelijk. Want de
partij die nu in de oppositie staat, zal het aangerichte kwaad niet voor haar
rekening kunnen nemen!
Alles samen zal men, uit nationaal oogpunt, veel meer schade berokkend hebben dan
goed gedaan, en wanneer men er zal toe moeten overgaan, de begane fouten te
herstellen, zal men bijna geen ander klimaat voor verstandhouding vinden dan in een
terugkeer tot een evenredig verdeelde aandacht voor officieel en vrij onderwijs. Men
zal er toe aangemoedigd worden door de vaststelling dat, in de periode van 4 jaar
waarin deze houding constant was, men een heel andere rust heeft gekend, en alle
scholen een hoge vlucht namen, terwijl de tegenovergestelde houding niets dan
stoornissen teweeg brengt.
Wat moet men nu betrachten?
Het is nauwelijks nodig hier te zeggen, hoe jammerlijk de staat van openlijke strijd
is waarheen men onmerkbaar afglijdt. Het komt me voor, dat alles moet worden
beproefd om een conflict dat steeds giftiger zal worden, te verzachten en te staken.
Zonder twijfel berokkent de voortzetting van de vijandelijkheden door de regering
geen kwaad aan de politieke belangen van de oppositie, maar men late mij toe de
kwestie op een ander terrein te plaatsen. Vier jaren inspanning voor het verkrijgen
van de schoolvrede werden niet gedaan, boven alle partijpolitieke
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belangen uit, om met opgewektheid een nieuwe fase van de strijd tegemoet te zien.
Alvorens voor het Parlement de wetsontwerpen te bespreken die hun wettelijk
statuut zouden wijzigen, zou het redelijk zijn de opwerpingen van de belanghebbende
leraren aan te horen, en oprecht te onderzoeken of hervormingen gerechtvaardigd
zijn.
Ik voor mij ben overtuigd dat de openlijke en loyale confrontatie van de stellingen
der regering en de gezichtspunten van het vrij onderwijs, mits de goede wil van allen,
nog steeds vijandelijkheden kunnen vermijden waarvan de herinnering anders door
tientallen van jaren nauwelijks zal worden uitgewist.
Evenzeer als ik een genadeloze politieke strijd zou aanbevelen indien wij er toe
gedwongen werden, zou ik de verzoening verkiezen, en mij er in verheugen de
regering zonder uitstel een aanvang te zien maken met het nemen van de nodige
maatregelen.
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Kerkelijke gezagsverhoudingen als menswording der Goddelijke
Liefde
door Prof. Dr St. G.M. Trooster S.J.
VELE beschouwingen naar aanleiding van het Bisschoppelijk Mandement over ‘De
katholiek in het openbare leven van deze tijd’ zijn een min of meer ernstig zoeken
naar de juiste verhouding tussen op het eerste gezicht tegengestelde realiteiten als
geweten en gezag, geest en organisatie, vrijheid en wet, liefde en recht. Wanneer wij
hier een poging willen wagen tot een positieve bijdrage in dit inderdaad
allerbelangrijkst onderzoek, beperken wij ons bewust tot het gebied der theologische
reflexie. Ook een gezonde filosofische bezinning op het vraagstuk der specifiek
menselijke vrijheid zal noodzakelijk concluderen tot een wezenlijk en onvermijdelijk
samengaan van meergenoemde tegenstellingen binnen de concrete menselijke
existentie. Geest die slechts tot zichzelf kan komen, zichzelf kan zijn in lichaam en
wereld, zal de mens slechts tot ware zelfverwerkelijking-in-vrijheid kunnen geraken
binnen de vele bepalingen en beperkingen, die zijn zijn-in-de-wereld wezenlijk
meebrengt. Hierover echter zijn onlangs van deskundiger zijde belangrijke
opmerkingen geplaatst1). Bovendien kan een theologische bezinning ons wellicht
meer rechtstreeks binnenleiden in de kern van het huidige probleem, door het
Mandement geactiveerd: hoe verhoudt zich in het christelijk leven de rechtsorde in
de Kerk tot de liefde Gods, die ‘is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest,
die ons geschonken is’ (Rom. 5, 5) en die in ons de christelijke vrijheid bewerkt (cf.
2 Kor. 3, 17).

De liefde Gods in Christus mens geworden
‘God is liefde. Hierdoor heeft Gods liefde zich aan ons geopenbaard, dat God zijn
eengeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij door Hem zouden leven.
Hierin bestaat de liefde: niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft
bemind en zijn Zoon heeft gezonden tot verzoening voor onze zonden’ (1 Jo. 4, 8-10).
Christus, God die in deze wereld is mens geworden, is voor ons in leven en leer open-

1) Zie. A. van Leeuwen S.J., De katholieke visie op het recht. Inleiding gehouden op het
Interacademiaal Congres van de Vereniging van Juridische Faculteiten in Nederland te
Woudschoten op 19 November 1953; in: Bijdragen. Tijdschrift voor Philosophie en Theologie
15 (1954) 117-125.
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baring van God die liefde is. Heel het mysterie van Gods eindeloze barmhartige
liefde voor ons mensen is in Hem vlees en bloed geworden in de meest volledige zin
van dit verbijsterende woord. Zozeer, dat Sint Jan aan het begin van zijn brief durft
schrijven: ‘wat wij met onze ogen hebben gezien, wat wij mochten aanschouwen en
onze handen mochten betasten met betrekking tot het Woord des Levens - ja, waarlijk,
het Leven is verschenen en wij hebben Het gezien; ...-, wat wij dan hebben gehoord
en gezien, dat verkondigen wij ook aan u!’ (1 Jo. 1, 1-3). En Sint Paulus, in een
omkering bijna van alle waarden: ‘Immers in Hem woont door het lichaam de ganse
volheid van God’ (Col. 2, 9)2).
In Christus, de Godmens, is heel het mysterie van Gods eindeloze liefde vlees en
bloed geworden. Wat wil dit practisch zeggen? Het betekent, dat een volledig begrip
van de liefde Gods voor ons mensen alleen mogelijk is in het vol-menselijk symbool
van de Gekruisigde met het doorstoken Hart. Het wil zeggen, dat de ontmoeting van
ons mensen met de liefde Gods alleen tot stand komt binnen de realiteit van
volmenselijke verhoudingen.
De symbolen, waarin de mens gedwongen is God en al het goddelijke te benaderen
en die door de zonde bovendien volkomen uitgehold waren en van alle goddelijke
zin beroofd, zij zijn in Christus, God die in deze wereld mens is geworden, met de
werkelijkheid van God zelf gevuld. De goddelijke werkelijkheid en waarheid is ons
verschenen in het werkelijk menselijke leven van Jesus. God is mens; en daarom
kunnen onze menselijke begrippen over God de zuiver goddelijke waarheid raken.
God heeft een hart als het onze; wij hebben Hem dus ook lief van hart tot hart; en
omgekeerd, wij doen Hem pijn door onze koelheid en onze zonden. God is niet langer
de verre, koude ‘actus purus’ der filosofen: Hij is Vader, Broeder, Vriend, ‘zoete
Gast onzer ziel’. De typisch menselijke beperking in het begrip van God is opgeheven:
God is mens geworden en heeft als mens geleefd; daardoor kunnen onze menselijke,
aan de stof gebonden begrippen toch de werkelijkheid van God zelf bereiken. Zeker,
de symboliek in deze begrippen is niet geheel opgeheven - de mens Christus immers
is tegelijk God; onze menselijke begrippen over de mens Jesus krijgen daardoor
tegelijk ook weer een andere inhoud als dezelfde woorden over een gewoon mens
gezegd -, maar door de goddelijke werkelijkheid, waarmee deze symboliek gevuld
is, is het menselijk inzicht in God en al het goddelijke op waarlijk goddelijke wijze
verhelderd.
Niet alleen het menselijk inzicht is in de menswording van God op

2) Voor deze vertaling zie: M.J. Lagrange O.P., Les origines du dogme paulinien de la divinité
du Christ; in: Revue Biblique 45 (1936) 26-27.
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goddelijke wijze vooruitgeholpen: Christus, ‘God met ons’, heeft ook voor ons
liefde-streven de mogelijkheid geschapen zich op uitzonderlijk innige wijze met God
te verenigen. In Christus immers komt God zelf ons tegemoet als mens, reikt Hij ons
de hand en nodigt ons uit tot echt menselijke vriendschap: ‘Ik heb u mijn vrienden
genoemd’, zegt Jesus tot zijn Apostelen en tot iedere mens, die Hem in liefde wil
ontmoeten (Jo. 15, 15). Ja, in Christus is voor ons de ontmoeting met God zelf in
mensengestalte mogelijk geworden; ‘ontmoeting’ dan genomen in de meest pregnante
betekenis, waarin dit begrip in de hedendaagse literatuur gebruikt wordt: een zeer
persoonlijk samenzijn van twee mensen - hier God en mens -, een blij herkennen
tevens, dat uitnodiging is tot waardering en wederzijds begrijpen en dat tendeert naar
samen leven, samen werken in onderlinge gelijkgerichtheid, waarin vroeg of laat de
vonk overspringt, die tot eenwording in liefde leidt. Ook voor het liefdestreven van
de mens is God niet langer het abstracte ‘universele goed’ der filosofen, maar zeer
concreet: Vader, Vriend, Bruidegom. En deze ontmoeting met de mensgeworden
liefde Gods komt tot stand binnen de realiteit van vol-menselijke verhoudingen: God
heeft in de volle zin van het woord recht op onze liefde; wij beledigen Hem door
onze zonden; wij zijn verplicht tot eerherstel voor onze nalatigheden en
tekortkomingen. Zoals alle menselijke liefde zich noodzakelijk uitdrukt en vastlegt
in spontane ‘vormen’ en rechtsverhoudingen, zo ook bindt Gods liefde, in de
Godsmens ons verschenen, ons aan zich in deze spontane en vanzelfsprekende
rechtsverhoudingen der liefde. En zoals in alle menselijke liefde deze spontane
rechtsverhoudingen steeds vanzelfsprekender worden en meer en meer uitgroeien
tot louter liefde, zo groeien ook in onze liefde-eenheid met God in Christus rechten
en plichten steeds meer uit tot de ware vrijheid der kinderen Gods, die louter liefde
is.
Zeker, in zijn verrijzenis heeft Christus ons het uitzicht geopend op een nog
heerlijker openbaring van en vereniging met God in de belofte van onze eigen
opstanding bij zijn triomfantelijke wederkomst op de Laatste Dag. Eens zullen ook
de laatste sluiers wegvallen, eens zal de symboliek volledig wijken voor het zien
‘van aangezicht tot aangezicht’; eens zullen wij met God zijn in een ontmoeting,
waarin niets meer tussen God en ons zal staan, zelfs geen ‘vormen’ en
rechtsverhoudingen. Jesus' verrijzenis is de goddelijke garantie voor deze uiteindelijke
volmaakte vrijheid in ons. Zolang wij echter hier op aarde leven, is voor ons de
ontmoeting met God in Christus slechts mogelijk in de liefde, die zich spontaan en
noodzakelijk uitdrukt in vanzelfsprekende ‘vormen’ en rechtsverhoudingen. Dit
moge nog duidelijker worden in een bezinning op de concrete wijze - bijna hadden
wij geschreven ‘vorm’

Streven. Jaargang 8

112
-, waarop onze levensgemeenschap met God in Christus tot stand komt.

De liefde Gods in de Kerk mens geworden
De Heilige Geest is het, die in ons de levensgemeenschap met God in Christus tot
stand brengt. Hij is het die ons herschept tot één enkele ‘nieuwe mens’, die Christus
is in ons. Hij is het die onze harten openbreekt, zodat de liefde Gods vanuit het
doorstoken Hart van de Gekruisigde in ons binnenstroomt en door een ineenvloeien
van leven in leven de levensgemeenschap met God in ons werkelijkheid maakt. ‘En
wij allen, die met onverhuld gelaat de heerlijkheid des Heren aanschouwen3), wij
worden herschapen tot de gelijkenis van datzelfde beeld, voortschrijdend van
heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Geest des Heren’ (2 Kor. 3, 18). Zo wordt de
liefde Gods, in Christus mens geworden, ‘uitgestort in onze harten door de Heilige
Geest, die ons geschonken is’ (cf. Rom. 5, 5).
Deze levensgemeenschap met God in Christus wordt door de Heilige Geest in ons
bewerkt in het Mystiek Lichaam van Christus. En ook hier moeten wij dit ‘lichaam’
uitermate ernstig en letterlijk nemen: ‘Omdat de Kerk een lichaam is, ziet men Haar
met de ogen’ (Leo XIII, Enc. ‘Satis Cognitum’). Onze levensgemeenschap met God
in Christus, door de Heilige Geest tot stand gebracht, heeft een duidelijk
waarneembaar aspect. Zij is in de volle zin van het woord een voortzetting van de
menswording der liefde Gods. De uitstorting dezer liefde Gods in onze harten door
de Heilige Geest is het opnieuw mens worden van deze goddelijke liefde, nu in ieder
van ons. Hier op aarde bestaat een zichtbare gemeenschap, die geen andere is dan
de zichtbaar- en tastbaar-geworden levensgemeenschap van God met ons mensen,
gemeenschap die ons nu reeds doet leven van het eigen drieëne leven van God zelf:
de Heilige Kerk, ‘vol van de Drieëenheid’ (Origenes, Sel. in Psalmos 23, 1).
In deze voortgezette menswording der liefde Gods, drukt de innerlijke eenheid
van ons mensen met God zich noodzakelijk uitwendig uit in gezags- en
rechtsverhoudingen. De Kerk is de instituut-geworden liefde Gods op deze aarde.
Gemeenschap immers zegt ordening, zegt differentiatie en organisatie van functies.
‘De Kerk is gemeenschap; maar om die gemeenschap te zijn, is zij vóór alles
hiërarchie’4). Of om het met

3) In tegenstelling nl. tot de Joden, die de heerlijkheid van Jahweh in Mozes niet konden
verdragen. “Heerlijkheid des Heren”, d.w.z. van de verrezen Christus. De vertaling van deze
passage is ontleend aan Prof. Dr W. Grossouw, Innerlijk leven, Utrecht/Brussel, 19472, p.
110.
4) Zie het mooie artikel van H. de Lubac, L'Eglise notre Mère; in: Etudes 276 (1953) 3-19. Met
verbijsterend rijk apparaat uitgewerkt in: H. de Lubac, Méditation sur l'Eglise, Parijs 1953
(Théologie 27), ch. VII Ecclesia Mater, p. 183-212.
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een mooie passage van Dr Weterman te zeggen: ‘God roept de zijnen niet tot een
vormeloze massa ter vergadering bijeen. Het volk Gods is geleed; de bediening van
het heil vertoont structuur. Ieder heeft eigen plaats en taak. De tafel des Heren staat
gedekt: allen zitten aan, maar één zit voor. Het woord des Heren klinkt: allen be-amen,
maar één verkondigt. Het christelijk getuigenis in woord en leven gaat door de wereld:
allen trekken uit, maar één zendt. De nieuwe Wet is norm voor allen, doch één leeraart.
In de bisschop herkent de gemeente Gods haar éne Hogepriester, Herder en Profeet.
Hij is voor haar het levende teken van de geheimnisvolle presentie des Heren in zijn
Kerk.... Zintuigen en rede nemen slechts ‘vlees en bloed’ waar; alleen het geloof
vermag door de sluier der tekenen heen te zien. ‘Wie u hoort, hoort Mij’. ‘Voorwaar
Ik zeg u: alles wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn’5). De
hiërarchie, de meest duidelijke - en daarom meest bestreden - manifestatie van het
feit dat Christus een zichtbare Kerk gesticht heeft, is niets anders dan Christus zelf,
de Verrezene, die nog steeds op aarde leeft en Zich als liefde Gods openbaart in
menselijkheid en lichamelijkheid, Mystiek Lichaam.
Dit betekent, dat de liefde Gods uit het innerlijk der Kerk niet in ons binnenstroomt
tenzij langs de weg der hiërarchische uitwendigheid van deze zelfde Kerk. Zo is
geloven niet alleen inwendig verlicht worden door de Heilige Geest - dat is het ook
en vooral -, maar tevens ook zich onderwerpen aan de gezagvolle uitspraak van
diezelfde Heilige Geest in het authentiek leerambt van de Kerk. En zonder dit laatste
is geen waarlijk christelijk geloof mogelijk. Christelijke liefde en vrijheid is niet
alleen inwendig door de Heilige Geest bewogen worden, maar tegelijk ook
gehoorzamen aan de wetten en eisen, die dezelfde Heilige Geest uitvaardigt in het
wettig gezag van de Kerk6). Genade is zeer zeker innerlijke levensgemeenschap met
God in Christus, de verrezen Heer, maar steeds en noodzakelijk tot stand gekomen
langs de weg der uitwendigheid in de kerkelijke genadebedeling: de sacramenten
waarover aan het hiërarchisch priesterschap door dezelfde Christus het ‘beheer’ is
opgedragen (cf. 1 Kor. 4, 1; Ef. 3, 2). Christelijk geweten is inwendig zich verplicht
weten door de inspraken van de Heilige Geest, ja, maar tegelijk door diezelfde Heilige
Geest genormeerd worden in de

5) J.A.M. Weterman, De verantwoordelijkheid van de bisschop en van zijn volk; in: T.E.U.
(Mandementsnummer) 1 (1953/54) p. 265.
6) Prof. Grossouw gaat te ver, wanneer hij schrijft: ‘De christelijke vrijheid, dat grote en precaire
goed, wordt niet begrensd door wetten die van buiten op ons af komen. Zij vindt haar norm
in zichzelf, in haar eigen innerlijk beginsel, dat is, in de liefde die voor de Geest in onze
harten is uitgestort,....’ W. Grossouw, Christelijke verantwoordelijkheid; in: T.E.U.
(Mandementsnummer) 1 (1953/54) p. 262.
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richtlijnen en het beleid van de Kerk. Wanneer de zonde in de mens niet tevens
inbreuk was op de gezags- en rechtsverhoudingen in de Kerk, waarom zou dan in
ons de liefdes-gemeenschap met God in Christus alleen maar hersteld kunnen worden
door ons te onderwerpen aan de goddelijke iurisdictie van de Kerk in het sacrament
der Biecht? Was het christelijk geweten louter persoonlijke aangelegenheid, dan zou
de openbare schuldbelijdenis van priester en gelovigen vóór de Mis een volledig lege
formule zijn.
Toch moeten wij dit weer goed begrijpen: in de Heilige Kerk zijn deze gezagsen rechtsverhoudingen niet gedwongen, geen ‘moeten’ alleen. Neen, zij zijn niets
anders dan de uitwendige, vanzelfsprekende uitdrukking van haar spontane leven in
ons, de in ons mens geworden liefde Gods. Dezelfde Geest des Heren, die de
gezagsdragers leidt en inspireert, ja, die in deze gezagsdragers Zelf beveelt en
voorschrijft, diezelfde Heilige Geest is het, die in de onderdanen gehoorzaamt. De
Heilige Kerk, nogmaals, is niets anders dan de nu reeds voltrokken, zichtbaar
geworden eenheid van ons mensen met God, goddelijke gemeenschap, geheel en al
levend van Gods eigen drieëne leven. Daar kan geen sprake zijn van ‘overheersing’,
van ‘onderdrukking’: het is God zelf, die alles in allen vervult. Gods Geest, die
beveelt in de van Godswege aangestelde kerkelijke gezagsdrager, kán principieel
geen onrecht berokkenen aan de onderdaan, die van zijn eigen goddelijk leven leeft.
En waarlijk levend christendom in de onderdaan kán niet anders dan gehoorzamen
aan diezelfde Geest Gods in de gezagsdrager, omdat juist deze gehoorzaamheid in
de onteigening van zichzelf hem dieper en voller zal doen leven van Gods eigen
leven.
Waarlijk levend christendom in ons zal tegenover het gezag in de Kerk nooit de
houding kunnen aannemen van iemand ‘die op zijn recht gaat staan’, omdat hij zich
bedreigd zou voelen in zijn vrijheid, die hij tegenover een hem vijandige macht zou
moeten verdedigen. Waarlijk levend christendom in ons zal ook geen behoefte hebben
altijd weer ‘gelijk te krijgen’. Wij weten immers, dat in dit leven met en in God niet
eigen inzicht en eigen activiteit van overwegend belang zijn, maar alleen het werk
der Verlossing in ons en anderen, dat nu eenmaal aan andere wetten onderworpen is
dan onze menselijke ondernemingen. Waarlijk levend christendom in ons zal nooit
kunnen gehoorzamen uit dwang, maar alleen uit liefde. Want voor ons is gehoorzamen
slechts het zoeken van de lagere plaats, opdat de stroom van Gods eigen leven in
volle overvloed vanuit de hoger gelegen bronnen in ons kan binnenstromen.
In deze liefde wordt de Kerk als gezagdraagster in de volle zin van

Streven. Jaargang 8

115
het woord voor ons ‘Moeder’, omdat Zij als zodanig ons het diepste leven schenkt,
Gods eigen leven zelf. In deze liefde wordt ons gehoorzamen niets anders dan
kinderlijke volgzaamheid, vol blijde verwachting en onschokbaar vertrouwen. En in
deze liefde is altijd, altijd weer de onverbrekelijke band: de Heilige Geest, die de
eenheid is van Vader en Zoon, en van ons in Hen. Mysterie van louter liefde, zichtbaar
in deze wereld in de Heilige Katholieke Kerk, mens geworden in haar
gezagsverhoudingen en in haar rechtsorde.

De liefde Gods in de rechtsorde der Kerk gekruisigd
Terecht zal men ons nu tegenwerpen, dat onze beschouwing tot nog toe zuiver ideëel
is geweest en met de feiten te weinig rekening houdt. Immers, er bestáát in feite
spanning tussen vrijheid en wet, geweten en gezag, tussen liefde en recht. Spanning,
die soms zo sterk wordt, dat zij moeilijk te dragen is.
Deze moeilijkheid bewijst alleen, dat wij de bezinning op ons probleem op dit
punt nog niet mogen afsluiten. Inderdaad, wij hebben de menswording der goddelijke
liefde nog niet in haar volledige realiteit beschreven: zij betekent voor deze liefde
Gods kruisiging, dood-ten-leven.
‘Ofschoon de wereld door Hem was ontstaan, erkende de wereld Hem niet. Hij
kwam in zijn eigen bezit, maar de zijnen ontvingen Hem niet’, schrijft Sint Jan over
het Woord Gods, dat in deze wereld mens is geworden (Jo. 1, 10-11). Let wel, dit is
niet louter constatering achteraf, neen, deze afwijzing behoort tot de wezenlijke
inhoud van Gods verlossingsplan: de liefde Gods verschijnt als mens in een wereld,
die in zonde leeft, die in haar gevallen staat vijandig staat tegenover Hem, vijandig
móét staan. ‘Hieraan herkennen wij de liefde: Hij heeft zijn leven gegeven voor ons’
(1 Jo. 3, 16). Wanneer Gabriël, de aartsengel, Christus' koningschap aankondigt (Lk.
1, 31-33), dan is daarin inbegrepen, onvermijdelijk, het ‘ziedaar uw Koning’ van
Pilatus (Jo. 19, 14). Wanneer Maria gezegd wordt, dat hetgeen uit Haar geboren
wordt Zoon van God zal worden genoemd (Lk. 1, 35-36), dan ligt daarin opgesloten,
noodzakelijk, het vonnis van het Sanhedrin: ‘Hij heeft God gelasterd; wat hebben
wij nog getuigen nodig.... Hij is des doods schuldig’ (Mt. 26, 65-66). ‘Door zijn
eigen Zoon te zenden in de gedaante van het zondige vlees en terwille van de zonde,
heeft Hij (de Vader) de zonde veroordeeld in het Vlees (= het Vlees van de
mensgeworden Zoon)....’, schrijft Sint Paulus (Rom. 8, 3). De liefde Gods verschijnt
in een mensheid, door de erfzonde getekend; de Zoon
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Gods heeft een ‘lichaam der zonde’ willen aannemen in de strikte zin van het woord.
‘Christus heeft ons van de vloek verlost door voor ons tot vloek te worden; want er
staat geschreven: Vervloekt, wie hangt aan het hout’ (Gal. 3, 13). Ja, ‘God heeft Hem
voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij in Hem zouden worden gerechtigheid Gods’
(2 Kor. 5, 21). Dit overgeleverd zijn aan de gevolgen van de erfzonde in zijn ‘zondige
vlees’, dit verworpen-zijn in een Hem door de zonde vijandige wereld, betekent voor
de mensgeworden liefde Gods het kruis, ‘gehoorzaamheid tot de dood’, waarin Hij
echter de zonde definitief heeft overwonnen en haar macht in deze wereld voorgoed
vernietigd heeft (cf. Fil. 2, 6-11).
De voortgezette menswording van deze liefde Gods in ons, zijn Mystiek Lichaam
hier op aarde, is eveneens een mensworden ‘in het zondige vlees’. Ook onze mensheid,
meer nog dan de volmaakt God-verbonden mensheid van Christus, is door de erfzonde
getekend en aangetast. Ook in ons komt de Zoon Gods in een Hem vijandige wereld,
die voor Hem het kruis betekent. Ook in ons is er tegenstrijdigheid tegen de liefde
Gods die door de Heilige Geest in onze harten is uitgestort. Getekend als wij zijn
door Adams zondeschuld, staan wij uit onszelf vijandig tegenover de liefde Gods:
‘Hij kwam in zijn eigen bezit; maar de zijnen ontvingen Hem niet’. Niet de Geest
Gods in ons is oorzaak van de spanning tussen liefde en recht: alleen het ‘zondige
vlees’ in ons, waarin deze Heilige Geest de goddelijke liefde deed mens worden, is
aansprakelijk voor deze polariteit. Alleen het ‘zondige vlees’ in ons neemt de
spontaniteit weg, de vanzelfsprekendheid in de gezagsverhoudingen, waarin de liefde
Gods geïncarneerd is. Het ‘zondige vlees’ in ons alleen heeft deze goddelijke liefde
in de ware zin van het woord vastgenageld aan het kruis der rechtsverhoudingen in
de Kerk.
Toch moet ook deze werkelijkheid in haar juiste proporties beschouwd worden.
De Kerk is een heilige Kerk. Zij is en blijft tegenwoordigheid Gods, manifestatie
van Gods eigen heilig leven in deze wereld. Heiligheid - eschatologische heiligheid
zelfs7) - is de zuivere openbaring van haar goddelijk innerlijk, haar wezen. De zonde
in de leden der Kerk is dit niet, kan dit nooit zijn. Zonde is verhulling en ontlediging
van de heiligheid der Kerk, die hier op aarde alleen werkelijkheid is in ‘het zondige
vlees’ van haar leden. Heiligheid is de normale manifestatie en uitbloei van haar
innerlijk leven; zonde is datgene in haar leden, dat vanuit dit vlekkeloos innerlijk
steeds opnieuw en altijd verder overwon-

7) Dr Weterman (o.c.p. 264) maakt terecht onderscheid tussen Kerk en Koninkrijk Gods. Dit
onderscheid mag o.i. niet te absoluut gesteld worden: de Kerk is het eschatologisch Godsrijk
in de ontlediging, waarin het hier op aarde reeds bestaat.
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nen wordt tot de eindoverwinning is behaald in haar uiteindelijke verheerlijking, de
volledige openbaring van haar eschatologische heiligheid op de Laatste Dag.
Het authentieke gezag nu vertegenwoordigt de gemeenschap, is die gemeenschap
in haar diepste wezen, haar meest wezenlijke doelgerichtheid. Zo openbaart het
authentieke gezag van de Kerk - als gezag - haar wezenlijke heiligheid. Dit komt op
wonderlijke wijze naar voren in de kerkelijke genade-bedeling: de sacramenten
bewerken onfeilbaar hun goddelijk resultaat, afgezien van de persoonlijke
bekwaamheid of zelfs heiligheid van de bedienaar. Wanneer deze slechts optreedt
als vertegenwoordiger der heilige Kerk, stroomt haar goddelijk leven ongehinderd
in ons en brengt de levensgemeenschap met God in Christus tot stand. Wanneer het
kerkelijk leergezag als zodanig spreekt, spreekt Christus zelf door zijn Heilige Geest,
ongeacht de persoonlijke situatie van de authentieke gezagsdrager. En zelfs wanneer
niet de voorwaarden voor een onfeilbare uitspraak aanwezig zijn: als de authentieke
gezagsdrager - in casu de Bisschop - krachtens zijn ambtelijk leergezag en herdersambt
optreedt, is het de Heilige Geest van Christus' Kerk die hier spreekt en bindende
richtlijnen wil geven, die uitdrukking zijn van de liefde Gods door Hem in de Kerk
uitgestort.
‘Wanneer wij dus in de Kerk iets zien, waaruit de zwakheid van de menselijke
natuur blijkt, is dit niet toe te schrijven aan haar iuridische inrichting, maar veeleer
aan de jammerlijke geneigdheid ten kwade van de afzonderlijke leden; deze zwakheid
laat haar goddelijke Stichter, óók in de hoger geplaatste leden van zijn Mystiek
Lichaam, slechts daarom toe, opdat de deugd van schapen en Herders zou worden
beproefd, en in allen de verdiensten van het christelijk geloof vermeerderd’ (Pius
XII, Enc. ‘Mystici Corporis’, n. 64). Wanneer de liefde Gods in de rechtsverhoudingen
der Kerk gekruisigd wordt, is dit vóór alles gevolg van haar menswording in óns
‘zondige vlees’. Maar dit gekruisigd-zijn der goddelijke liefde in deze rechtsorde
verkeert onmiddellijk in de vanzelfsprekendheid der liefde, wanneer wij bereid zijn
te sterven aan dit ‘vlees’ in ons om voor de Geest Gods ruimte te maken. Wij moeten
aan onszelf sterven om binnen de gezagsverhoudingen in de Kerk waarlijk van de
Geest van Gods liefde te kunnen leven. En ‘deze zelf-onteigening, deze dood zijn
niet alleen noodzakelijke voorwaarde aan het begin van onze begenadiging, neen,
zij zijn een blijvende zijde van ons nieuwe leven in God’8).
Deze zelf-onteigening nu, onvermijdelijk voor wie Gods leven in zich

8) H. de Lubac, o.c.p. 12.

Streven. Jaargang 8

118
wil laten binnenstromen, wordt bij uitstek bewerkt door de christelijke
gehoorzaamheid. Door kinderlijke volgzaamheid immers aan het gestelde gezag
leren wij in de schoot van onze Moeder de Heilige Kerk sterven aan onszelf om van
de zonde in ons bevrijd, door de Heilige Geest bezield te leven in de ware vrijheid
van onze eenheid met God. Zij is geen vrijheidsberoving, deze katholieke
gehoorzaamheid, geen ‘onderdrukking’; integendeel: ‘Wie door deze band niet wordt
gebonden, is slaaf’ (S. Augustinus, Sermo 268, 2), slaaf van zijn door de zonde God
vijandig bestaan, waarin de liefde Gods volkomen vastgenageld blijft aan het kruis
van rechtsverhoudingen die nauwelijks nog levende uitdrukking kunnen zijn van de
innerlijke volheid der goddelijke liefde in de Kerk.
Zeker, deze zelf-onteigening in gehoorzaamheid kan veel kosten: het ‘zondige
vlees’, dat moet prijsgegeven worden, is een stuk van onszelf; vooral wanneer het
bestaat in een eerlijke overtuiging, maar die hoe dan ook nog teveel wortelt in dit
‘vlees’. Maar wanneer wij ook die weten te offeren - ‘voor zover een bereidvaardige
wil het verstand kan buigen’, voegt de H. Ignatius van Loyola wijs hieraan toe in
zijn Brief over de Gehoorzaamheid -, dan kan de liefde Gods langs de
gezagsverhoudingen der zichtbare Kerk vrij uitstromen in onze harten en de
levensgemeenschap met God in onvermoede volheid tot stand brengen. Dan blijkt
deze dood der zelf-onteigening dood-ten-leven in de kracht van Christus' verrijzenis
(cf. Fil. 3, 10-11). ‘De eerbied voor het gezag mag moeite kosten, misschien zelfs
grote moeite, maar zij is altijd een voordeel voor de Kerk en voor iedere individuele
gelovige die zichzelf weet op te werken tot een begrijpende en eerbiedigende
gehoorzaamheid’ (Mgr Alfrink bij de herdenking van het 50-jarig bestaan van het
Thijmgenootschap 27 September 1954).
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Modern bouwen in Italië
Menselijkheid en Fantasie
door G. Bekaert S.J.
HET land van Vitruvius en Alberti had blijkbaar ook het land van de moderne
bouwkunst kunnen zijn. Deze zoekt, zoals Alberti, naar het ‘wetmatig samengaan
van alle delen van het geheel zo dat men er niets aan kan toevoegen, niets wegnemen,
niets veranderen zonder de schoonheid ervan te schenden’. De moderne architect
verstaat echter de schoonheid anders dan Alberti. Van een rationalisme in de
bouwkunst zijn beide voorstander. Maar hier zit juist de knoop. De moderne architect
wil zijn rationalisme van binnenuit, van uit het veelzijdig menselijk gegeven
verantwoorden, terwijl de Italiaanse traditie steeds steunde op het a-priori van de
monumentaliteit.
Alleen in een wereld van het Ancien Régime of van het totalitarisme kan een
monumentale bouwkunst zich handhaven. Zij is immers de uitdrukking van een
hiërarchisch principe dat zich moet laten gelden. De moderne bouwkunst daarentegen
groeit uit een democratische gemeenschap. Zij is symbool van deze gemeenschap,
niet meer van het gezag. Zo kent zij een oprechter en eenvoudiger vormgeving in
een soepele aanpassing aan alle gebieden van het moderne leven. Voor de nieuwe
opgaven denkt zij nieuwe vormen. Een fabriek is geen renaissancepaleis. Niet langer
uitdrukking van macht, streeft de architectuur naar een algehele dienstbaarheid aan
de mens en het leven.
Nu begrijpen we hoe de moderne bouwkunst niet kon ontstaan in een land waar
de geest van Vitruvius en Alberti nog levendig was. Zo was het in Italië bij de laatste
eeuwwende. Nog had het de tijd niet gehad om zich van zijn diepgrijpende revoluties
te herstellen, toen de moderne bouwkunst zijn weg kruiste. Duitsland, Engeland,
Nederland, Frankrijk konden op waardevolle werken wijzen. Italië leed nog aan
eclecticisme dat zich te goed deed aan de kruimels van alle tafelen, zonder zich aan
één ervan te voeden. Wel kan men bij het begin van deze eeuw sporen terugvinden
van Jugendstil en Liberty-architectuur, die in Engeland en Duitsland de weg voor
nieuwe bouwopvattingen hebben vrijgemaakt. Hun architecten waren de eersten om
deze gebouwen te verloochenen. In het Italië, dat na eeuwen versnippering zichzelf
terugvond, lag de cultuur immers verdeeld tussen een hevig nationalisme en een
steriel genieten van zorgvuldig gecultiveerde schoonheidsmomenten. En voelt
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men bij allen een zekere angst om het broze van dit esthetisch ideaal, alleen Pascoli
had de schoonheid ontdekt van de rechtlijnige spoorbaan en Antonelli had zich
gewaagd aan zijn stalen koepelconstructie. Deze sporadische aandacht van dichters
en bouwers voor de moderne wereld kon de groeiende tweespalt tussen de stagnerende
cultuur en het evoluerende leven niet overspannen.
In 1909 stuurt de dichter Marinetti een manifest naar Parijs, dat door G. Severini
in de Figaro van 22 Februari wordt gepubliceerd. Een jaar later wordt het ‘Manifest
van de futuristische schilders’ te Milaan door Boccioni, Carrà, Russolo en Severini
ondertekend. Zoals fauvisten of cubisten zullen ze nooit onder een scheldnaam worden
gerangschikt. Zij hebben hun keuze gedaan tussen een archeologische cultuur en het
vooruitstuwende leven. Het verleden wordt als ‘passeisme’ geschandvlekt. Die
zichzelf de futuristen noemen willen uitsluitend naar de toekomst gericht staan. En
dit laatste woord is reeds verkeerd, want het duidt op iets statisch. Hun programma
vormt een wondere transpositie naar het uitwendige van het dynamisme in de
Bergsoniaanse duur.
Bij deze programmaverklaring, die in tegenstelling schijnt te staan tot de meest
elementaire wetten van de bouwkunst, waren de architecten niet rechtstreeks
betrokken. Maar ook op hun gebied hebben de futuristen het dynamisme zeer
oppervlakkig gezocht in het zichtbaar aanwenden van roltrappen en liften. Dit
gebeurde alleen op papier. Gebouwd hebben de futuristen niet. Toch zijn in de
romantische warboel van Sant'Elia's projecten interessante ontdekkingen aan te wijzen
en gedeelten van zijn programma mogen gerust uitgebreid worden voor de ganse
moderne bouwkunst: ‘Wij moeten nieuwe vormen vinden, een nieuwe harmonie van
volumen, een bouwkunst waarvan de verantwoording ligt in de bijzondere
voorwaarden van het moderne leven.... Ik beweer dat de futuristische bouwkunst er
een moet zijn van beton en glas, van ijzer en synthetische materialen, omdat zij alleen
een maximum aan elasticiteit en losheid kunnen voortbrengen. Ik beweer dat de
versiering, als vreemd element in de architectuur, absurd is. Alleen in het aanwenden
van de ruwe grondstoffen zal de futuristische bouwkunst haar versiering vinden’.
Deze woorden moesten eens uitgesproken worden, ook al werden ze door de spreker
nooit uitgevoerd. Sant'Elia sneuvelt in de eerste wereldoorlog. Het futurisme overleeft
hem niet.
Zoals elk totalitair regime was ook het fascisme de neiging aangeboren om de
scheppende kracht van het volk te fnuiken. Ten dele heeft het die neiging ingevolgd
zonder haar echter te laten ontwikkelen tot de tyrannie van nationalistisch Duitsland
of het huidige Rusland. Nooit werden kunstenaars uit Italië verdreven. Zelfs werden
partijgebouwen,
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Station Termini, Rome. Arch. Calini, Castallazzi, Fadigati, Montuori, Pintonello, Vitellozi.
Woningblok, Rome. Arch. Ugo Luccichenti.
Palace Hotel, Milaan. Arch. G. Ramponi.
Villa in het Pineta te Fregene. Arch. F. Pennisi
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Woning, Bologna. Arch. M. Bega

Laboratorium van het Instituut voor Cellulose en Papier, Rome. Arch. U. Luccichenti

Huizenrij op de Olivetti-wijk, Ivrea. Arch. A. Fiocchi, M. Nizzoli
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Woningblok, Rome. Arch. L. Moretti

Woningblok, Rome. Arch. U. Luccichenti
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zoals dat te Como aan architecten toevertrouwd, die alle principes van de
partij-architectuur over het hoofd zagen.
In zijn boek Neues Bauen in Italien, dat we hier van nabij volgen, heeft Paolo
Nestler de ontwikkeling van de moderne Italiaanse bouwkunst tussen de twee oorlogen
zeer levendig geschetst. De definitieve grondslag voor het nieuwe bouwen in Italië
werd gelegd door zeven jonge architecten die zich onmiddellijk na hun studies in
1927 te Milaan aaneensloten tot de Groep 7. De literaire grootspraak van de futuristen
kennen ze niet. Maar een grondig verantwoorde overtuiging vormt de basis voor hun
prachtig talent. De moderne architectuur, zoals zij zich in de overige landen voordoet,
aanvaarden zij onvoorwaardelijk. Ze willen meer. Wanneer zij niet is aangepast aan
eigen volk, eigen landschap, eigen traditie, gaat de architectuur een van haar functies
voorbij. De moderne vormen moeten onder elke zon herdacht worden en vanuit hun
eenvoudigste elementen samengesteld. De jonge architecten die pasklare formules
in de handen werden gespeeld hadden hiermede zwaar af te rekenen.
Daarbij stonden ze voor de niet eenvoudige taak het tegen de partij-architectuur
op te nemen. Deze was in handen van de gewiekste Piacentini. De Groep 7, die zich
ondertussen flink had uitgebreid en een min of meer officiële goedkeuring had
gevonden in de MIAR (Movimento Italiano per l'Architettura Razionale) schijnt zelfs
door haar tentoonstelling te Rome in 1931 het conflict met de partij te hebben
uitgelokt. De MIAR wordt ontbonden en verscheidene architecten uit deze groep
aanvaarden onder Piacentini te werken. Was dit slechts een politieke machtsgreep?
Meer aanvaardbaar lijkt de uitleg van Nestler die deze gedeeltelijke mislukking
toeschrijft aan het ontbreken van een geleidelijke ontwikkeling. Het volk was niet
rijp om de nieuwe stijl te waarderen.
Typisch voor het Italiaans regime belet deze officiële overwinning de
vooruitstrevende architecten niet door te werken. Zij drijven het zo ver dat de
algemene lijn van de vijfde triënnale van Milaan in 1933 door hen wordt bepaald, al
moeten ze dulden dat het ingangspaviljoen met zijn neo-klassiek en pseudo-modern
monumentalisme hun principes verloochent. De Italiaanse critiek was zo wijs ook
deze verwezenlijkingen in te schrijven op het actief van de fascistische cultuurpolitiek.
Voorbereid door het werk van architecten als G. Terragni en L. Nervi beleeft de
moderne architectuur in Italië na de laatste oorlog een ware doorbraak. Het ideaal
dat Groep 7 zich gesteld had wordt werkelijkheid. Organisch groeit de bouwkunst
uit alle gegevens van volk en land zoals deze zich in onze tijd voordoen. Op de
problemen van sociale

Streven. Jaargang 8

122
aard, waarvoor de na-oorlogse bouwkunst zich geplaatst ziet, kunnen we niet ingaan.
Even nog willen we blijven bij haar specifieke verschijning als kunstwerk. Dit
standpunt bepaalde ook de keuze van de illustraties uit het boek van Paolo Nestler.
Kind van een zonnig klimaat en een Zuidelijk temperament is de Italiaanse
bouwkunst gauw boven een dor functionalisme uitgegroeid. Door haar beheerste
fantasie, die het spel kent van het licht met de schaduw, werd dit verdiept en uitgebreid
tot alle functies van de menselijke woonmachine. Deze zijn niets anders dan de
functies van de veelzijdige mens die het gebouw op een of andere wijze, als bureel
of huiskamer, bewoont. Spontaan als alles in Italië heeft de moderne bouwkunst de
menselijke maat in haar scheppingen gemakkelijk teruggevonden.
Het station te Rome is er een voorbeeld van. Tot binnentreden genodigd door de
fraaie lijn van de doorzichtige hal, schenkt ons de strenge geslotenheid van het
bureelgebouw vertrouwen in de stevigheid van de onderneming. Soms is buitenlandse
invloed merkbaar. Niemand zal ontkennen dat Luccichenti in zijn woningenblok te
Rome veel aan Wright te danken heeft. Maar hier weer is de ongebreidelde fantasie
van een Wright slechts het middel geweest om een goede oplossing te geven aan het
probleem van een ongunstig gelegen bouwterrein. In enkele gevallen is er inderdaad
om de meest rationele oplossing te vinden fantasie en brio nodig. Is voor Rome de
invloed van Wright karakteristiek, de gebouwen van Milaan bewaren een strenger
aspect en herinneren aan het werk van M. van der Rohe. Niettegenstaande zijn
gestrengheid geeft het Palace hotel een levendige indruk door het spel van de
betonbalken en de kleur van de scheidsmuren der balkons. Of het gebouw zijn dertien
verdiepingen boven de vlakke bodem tilt, of het met amper één verdieping zich
nestelt in de heuvelwand, het bezit dezelfde klaarheid, vrijheid en eenvoud. Deze
essentiële hoedanigheden, die zich laten samenvatten in de volledige openheid
tegenover de verschillende bouwopgaven, verlenen de architect de ruimste
mogelijkheden van aanpassing. Nooit voorzeker is de bouwkunst zo internationaal
geweest, maar nooit heeft ze in de brede verscheidenheid van vorm en materiaal over
zulke gevoelige middelen beschikt om elke beleving weer te geven. Deze beleving
is gebonden aan klimaat en landschap. Wellicht nog meer aan de verschillende
uitingen van de menselijke activiteit. Meer en meer wordt deze gespecificeerd zodat
er op alle domeinen groter afhankelijkheid en centralisatie ontstaat. De moderne
mens woont niet alleen meer thuis. De woning heeft zich uitgebreid tot werkplaats,
bureel, fabriek, voertuig. Pas de nieuwe architectuur beschikt
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over de middelen om ook deze ruimten tot werkelijke woonplaatsen om te scheppen.
In deze sector van het moderne wonen werd in Italië zeer mooi werk geleverd.
Een fabriek is niet langer een zere plek in het landschap. Zij wordt het centrum waar
de mens zijn koninklijke arbeid uitoefent. Vele van deze moderne inrichtingen rijzen
op midden in een ‘cité’, die niets meer heeft overgehouden van de trieste klank, die
dit woord vergezelde.
Kreeg de bouwkunst te beschikken over een grote uitbreiding van de functionele
mogelijkheden, de nieuwe materialen schenken haar meteen een uitermate plastische
materie. Ook daarmee weet de Italiaanse architect zijn voordeel te doen. Is de
woningblok van Moretti wellicht minder Italiaans, die van Luccichenti, wiens fantasie
we reeds hebben vermeld, is het door en door. De eentonigheid van de zich telkens
herhalende blokken wordt omgeschapen in een gevoelig rhythme door de groepering
der pijlers, de basislijn der blokken, de afwisseling van het glasmozaïek der balkons.
Terecht mocht Paolo Nestler besluiten dat de Italiaanse bouwkunst in haar huidige
verschijning reeds de mogelijkheden heeft ontdekt tot een eigene, machtige taal.
Wellicht zelfs meer1).

1) Paolo Nestler, Neues Bauen in Italien. - Verlag G.D.W. Callwe., München, 1954, 210 pp.,
30 × 22 cm., 550 Abb., geb. D.M. 39.
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Genealogie en Geschiedenis
door Prof. Dr Otto Forst de Battaglia
DE genealogie is niet slechts een wetenschap die mededelingen doet omtrent de
menselijke betrekkingen, voor zover ze op afstamming berusten, maar ook een
methode om gebeurtenissen, toestanden en veranderingen, maar vooral enkelingen
en menselijke gemeenschappen te bestuderen met het oog op de afstamming. In die
zin wordt de moderne genealogie een hulpwetenschap van de geschiedenis, die er
belangrijk toe bijdraagt de voornaamste taak van het historisch onderzoek te
verlichten, welke er in bestaat, niet slechts te laten zien, ‘hoe het in werkelijkheid is
geweest’, maar ook ‘waarom het zo is geweest en geworden’.
In die omschrijving ligt reeds een beperking, die ons behoedt voor de uitwassen
van een genealogie, die tot een politieke leer is vernederd. Wij kunnen nooit zeggen,
dat iets zo heeft moeten zijn op grond van de afstamming: dat er een biologisch
noodlot zou bestaan, dat het historische verloop in zijn geheel en het leven en streven
van de enkeling hier op aarde onafwendbaar zou beheersen. Evenmin als de
meteoroloog in staat is feilloze weervoorspellingen te doen, en evenmin als de
geschiedkundige zelfs uit de talrijke analogieën het onvermijdelijke van een
toekomstige ontwikkeling mag voorspellen - een dergelijke predestinatie-waan is
een van de grootste dwalingen van de Marxistische geschiedenisfilosofie en van die,
welke geheel op de rassenleer gebaseerd is -, evenmin kunnen erfelijke factoren als
een onwrikbaar noodlot worden voorgesteld: ze kunnen ons slechts een verklaring
geven voor het feit, dat een individu, of een groep bepaalde kenmerken vertoont.
Frederik de Grote was een genie, zijn broer, prins Heinrich, een buitengewoon
begaafd man; ze waren beiden homosexueel aangelegd, hielden veel van de Franse
cultuur en bezaten een aangeboren liefde voor alles wat Frans was, in tegenstelling
tot hun flinke, maar ietwat bekrompen vader, de soldatenkoning. Voor dat alles zien
wij de verklaring mede in de afstamming van een overgrootmoeder met sterke
‘erfmassa’, die bovendien aan een van de beide hoofd-krachtlijnen van de
geslachtstabel staat en die in het geslacht der Hohenzollern, waarvan de voorouders
tot dusver uitsluitend tot de hoogste Duitse adel hadden behoord, een erfmassa bracht
van Eléonore Desmiers d'Olbréuse, in wie de genealogische nalatenschap was
geconcentreerd van vele geslachten van zeer gecultiveerde, verfijnde, maar ook
enigszins verdorven edellieden en edelvrouwen van Poitou, Berry en Limousin. De
culturele talenten van de filosoof van Sans-Souci en van zijn broer Heinrich zijn
ongetwijfeld ten dele ook te danken aan Willem van Oranje en aan admiraal de
Coligny, van wie zij viermaal in de vijfde en zesde generatie afstammen, en aan de
palsgravin Sophie van Hannover, een vrouw van betekenis, die op twee manieren
hun overgrootmoeder is. Maar het zou onverantwoord en onwetenschappelijk zijn,
te beweren, dat op grond
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van deze afstamming de in feite bij Frederik de Grote en bij prins Heinrich
voorkomende talenten en andere eigenschappen, aanwezig moesten zijn. Het beste
bewijs daarvoor leveren hun eigen broers, August Wilhelm en Ferdinand, bij wie de
eigenschappen van de twee anderen niet te vinden zijn: de gunstige evenmin als de
ongunstige. Wij moeten dus zeggen, dat de genealogische methode de geschiedvorser
uitsluitend materiaal kan leveren om het reeds bekende (mede) te verklaren, maar
niet om de toekomst te voorspellen of om een ontwikkeling als door het noodlot
bepaald voor te stellen. Met die beperking blijft er voor de genealogie echter nog
een groot gebied over, zowel voor het geven van een duidelijker verklaring van
historische feiten, als voor een beter begrip voor figuren uit de geschiedenis.
Uit de vele vraagstukken waarop deze genealogische methode een nieuw licht kan
werpen, en waarvoor zij soms de oplossing vermag te geven, willen wij enkele van
de voornaamste kiezen, bij wijze van voorbeelden. Wij vragen ons allereerst af, welke
volken, geslachten of belangrijke enkelingen een grote rol hebben gespeeld in de
loop van de geschiedenis. Het antwoord op die vraag geven ons de genealogische
tabellen van de voornaamste heersers en staatslieden en van de grote figuren op het
gebied van kunst, wetenschap en cultuur. Wij zien dan al dadelijk, dat heerserstalent
en militair genie voortkomen uit een biologisch erfgoed, dat eeuwen lang in een
betrekkelijk beperkte klasse is geteeld en dat sinds de Volksverhuizing het privilege
schijnt te zijn van het in alle landen van Europa heersende Germaanse, respectievelijk
Noordse element, en van het Mongools-Toeraanse, wat de Palaio-Aziatische landen
betreft. Een en ander blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit de genealogische tabel van
Lodewijk de Heilige, die toch geen Duitse, maar een West-Europese koning uit de
bloeitijd van de Middeleeuwen was. En als wij de afstamming nagaan van de
toekomstige heerser over het Britse rijk, de jonge hertog van Cornwall, dan zien we
dat er, wat de afstamming der vorsten betreft, slechts weinig is veranderd. Daarentegen
zijn de talenten op het gebied van kunst, wetenschap en economie in het Slavische
en Latijnse Europa en onder het Voor-Aziatische ras op zijn minst even belangrijk
als die van de Noordse Germanen en de biologisch met hen verwante Oud-Slaven
en Oud-Kelten.
Door het bestuderen van de genealogische tabellen kan ook een verklaring worden
gevonden voor historische en tevens hedendaagse verschijnselen, zoals de nauwelijks
te overbruggen tegenstelling tussen Duitsland en het Westen, en tussen de Slavische
volken en het Duitse, en eveneens voor de nauwelijks te overwinnen behoefte van
de Duitsers om te gehoorzamen en voor de geest van verzet, die altijd weer de Fransen
en Italianen bezielt.
De heersers in de Duitse landen zijn sinds onheuglijke tijden altijd voortgekomen
uit een klasse, waarvan de leden oorspronkelijk als afstammelingen van goden werden
beschouwd, en die daarna, vele eeuwen lang, door strenge standsvoorschriften van
de andere mensen afgescheiden bleven, terwijl zij alleen alle macht en rijkdom
bezaten: een kaste waarin nieuwe, in welstand en invloed toenemende groepen slechts
heel
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langzaam konden binnendringen. Het bloed, de afkomst, gold als het hoogste en in
geval van twijfel moest de zuiverheid van het bloed worden bewezen. Wat het bezit
betrof, stonden de onroerende goederen bovenaan; dit bezit was aan een streng
erfrecht gebonden en waarborgde onafhankelijkheid en invloed op de staatszaken.
Ambten en waardigheden kwamen eerst daarna; die waren trouwens - in het begin
altijd en later meestal - afhankelijk van de vraag of iemand al of niet tot de heersende
klasse behoorde. Roerend goed, bezit van kapitaal, aandeel in handel en industrie,
en tenslotte de vrije beroepen verleenden slechts weinig aanzien. Ook aangaande het
merkwaardige verband tussen kerkelijke waardigheden en zuivere afstamming en
over instellingen als de slotkapel - afkomstig van de huistempel, waar de ‘van goden
afstammende’ edelen zelf offers brachten aan hun hemelse voorvaderen of waarvoor
zij priesters aanstelden - heeft de genealogie reeds veel opgehelderd. In de Duitse
landen waren bijvoorbeeld de adellijke domkapittels en kloosters, en later de adellijke
kanunnikaten, alle uitsluitend bestemd voor candidaten wier afstamming aan de
gestelde eisen voldeed.
In Italië en Frankrijk is aan dergelijke toestanden veel eerder een einde gekomen.
Vooral dank zij de steun van het pausdom, de steden en de opkomende stand van de
geleerde beroepsambtenaren, kreeg daar een nieuw beginsel de overhand, dat weldra
ook door de humanistische geleerden en schrijvers met de pen werd verdedigd. Dat
was het beginsel van de betekenis van de persoonlijke prestaties, van het staatsambt
en van het bezit van roerende goederen, boven de waarde van het bloed en het
grondbezit. Terwijl de ‘waardigste’ rangen in de staat, ook in het Westen, en (zij het
dan korter) in het Zuiden, voor de Germaanse ‘godenzonen’ bestemd bleven - zoals
bijvoorbeeld kan blijken uit de genealogische tabel van de Franse koning Lodewijk
de Heilige -, werden de ambten, die van de grootste practische betekenis waren in
die landen, steeds meer toevertrouwd aan mannen uit het gewone volk, die afstamden
van de niet-Germaanse, niet-Noordse meerderheid, van de massa die zich eeuwenlang
de feitelijke alleenheerschappij van de indringers uit de tijd van de Volksverhuizing
moest laten welgevallen. Zo groeien dan de rechtsgeleerden, de koninklijke kanseliers
en andere ambtenaren van de kroon en ook de grote financiers en ten slotte de dichters
en geleerden in Frankrijk de grote feodale heren over het hoofd. Deze ‘plebejers’
bedrijven hoge politiek, verzamelen rijkdommen en geven de toon aan op het gebied
van de geestelijke stromingen, de cultuur en de mode. Dan komt de tijd dat zij
huwelijken sluiten met de dochters van de oude heersersklasse, die tot dusver zo
angstvallig voor hen gesloten bleef, en hun eigen dochters aan leden van die trotse
adel ten huwelijk geven. Tenslotte is het in Frankrijk, evenals in Italië en in Engeland,
gedaan met het beginsel van de gelijkheid in stand. De revolutie van de genealogische
tabel en de erkenning van de betekenis der economische waarden is voltrokken, vóór
de revolutie van de politieke instellingen, in Engeland in de zeventiende, en in
Frankrijk en Italië tegen het eind van de achttiende eeuw, een feit wordt.
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Een ander geschiedkundig probleem, dat met behulp van de genealogische methode
moet worden behandeld, is de vraag naar de betekenis van de bloedverwantschap
voor bepaalde historische gebeurtenissen. Het is duidelijk, dat de bloedverwantschap
tussen de heersers in een monarchistische wereld, die in feite tot in het begin van
deze eeuw heeft voortbestaan, van groot belang is geweest voor het verloop der
geschiedenis. Dit geldt zowel voor de verschillende conflicten over erfopvolging en
de daaruit voortgekomen oorlogen, als voor de bondgenootschappen, die op
bloedverwantschap van de vorsten berustten; zowel voor de betrekkingen, die de
vooraanstaande staatkundige leiders met hun familieleden in andere landen
onderhouden, als voor het bewustzijn van stamverwantschap met andere groepen of
volken bij grote volksmassa's en gehele naties. Wat het jongste verleden betreft, kan
worden herinnerd aan de Coburgs, die op verschillende Europese tronen zetelden;
wat vroeger eeuwen aangaat, aan het familieverdrag van de Bourbons van Frankrijk,
Spanje en Napels, aan de Habsburgers in Oostenrijk en Spanje, aan de Jagellonen in
Polen-Litauen, Bohemen en Hongarije en voorts aan de, op bloedverwantschap
steunende, invloed van de Hohenzollern en andere Duitse vorstenhuizen op de
Russische tsaren uit het geslacht pseudo-Romanow. Men behoeft trouwens maar te
denken aan de rol die de huwelijken steeds in de hoge politiek hebben gespeeld; en
niet alleen aan de vorstenhoven.
Tijdens de tweede wereldoorlog onthulde een publicatie, waarmee
nationaal-socialistische propaganda werd beoogd, de genealogie van de hoogste
kringen waaruit de bekleders van de leidende posities in het Britse rijk voortkwamen.
Men had alleen vergeten er aan toe te voegen, dat ook in het ‘Derde Rijk’
bloedverwantschap met de hoogste autoriteiten geen slechte aanbeveling was en
hieraan kan nog worden toegevoegd, dat zelfs in Sowjet-Rusland bloedverwantschap
of verzwagering met de machtigen een groot voordeel kan zijn. De vrouw van
Malenkow heet Chroesjtsjewa en Chroesjtsjew heet de communist no. 3 (in feite no.
2) van de Sowjet-republiek. De zoon van Stalin was al generaal bij de luchtmacht
toen hij nauwelijks dertig jaar was, en de ‘verrader’ Berija was, volgens ingewijden,
een achterneef van Stalin. Genealogische bijzonderheden over dergelijke gevallen
zijn overigens moeilijk te krijgen omdat die in Sowjet-Rusland tot de staatsgeheimen
behoren. In Praag is de opperbevelhebber over het leger en de luchtmacht, Tsjepitsjka,
een schoonzoon van de overleden president Gottwald. In Hongarije zijn twee
staatspresidenten ten val gekomen, als gevolg van de ontsporingen van hun
schoonzoons, die al jong hoge ambten hadden gekregen. En in Sowjet-Rusland zijn
de oudere families van de ‘upper four’ in genealogisch opzicht nauwelijks zwakker
met elkaar verbonden dan in Europa de geslachten van de hoge adel, die te vinden
zijn in de afdelingen IA en II van de Almanach de Gotha. En tenslotte mogen wij
ook bij de internationale contacten in de wereld van de grote financiers de banden
van het bloed en het huwelijk niet vergeten. Ook bij families als Du Pont de Nemours,
Bohlen, Rothschild en Wendel is bloed geen water en men kan de moderne
economische geschiedenis niet begrijpen zonder de sleutel van de genealogie.
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Het zijn echter niet alleen de werkelijke verwantschappen, die belangrijke historische
gevolgen hebben. Vaak hebben zijtakken van een stamboom, die uit biologisch
oogpunt onbelangrijk zijn, vermeende bloedverwantschap of legenden en mythen
over de afstamming zeer grote invloed gehad op de houding van heersers, politici,
of volken. Iedereen die zich met genealogie heeft bezig gehouden, weet, hoe vaak
er naar is gestreefd de afstamming van leidende persoonlijkheden van ‘grote
voorvaderen’ te bewijzen om daar munt uit te slaan, ofschoon uit dergelijke, met
veel moeite bijeengegaarde ‘gegevens’ evenmin gevolgtrekkingen kunnen worden
gemaakt op het gebied van de erfelijke aanleg als in juridisch opzicht. Toen Mussolini
een Italiaanse prins op de Kroatische troon wilde zetten, kwamen dienstbare pennen
ijverig in beweging om voor de dag te komen met afstammingsreeksen, die
opklommen tot aan Kroatische dynastieën, maar die evengoed in de genealogische
tabellen van duizenden andere tijdgenoten te vinden zijn. Toen de koning van Italië
de titel van koning van Albanië aannam, werd er een stamboom te voorschijn gebracht,
volgens welke hijzelf zou afstammen van Albanese feodale heren uit de vijftiende
eeuw en de vrouw van zijn zoon Umberto (II) - de dochter van koning Albert van
België - van Skanderberg, de Albanese nationale held uit dezelfde eeuw. Maar
hetzelfde kan ook weer van duizenden mensen van deze tijd worden gezegd. Minder
bekend is het, dat de Hohenzollern in de zeventiende eeuw, vóór zij aan een andere
oplossing van de Poolse kwestie dachten, zich beriepen op hun afstamming van de
Jagellonen, om de kroon van die uitgestorven dynastie te krijgen. In de Angelsaksische
landen zijn - vooral bij parvenu's - de stambomen zeer geliefd, waaruit moet blijken
dat de betrokkenen van Britse koningen afstammen. De bekoring van een afstamming
van de Karolingers in de vrouwelijke linie is sterk verminderd, sinds Zwitserse
genealogen onder hun medeburgers het bestaan van enige duizenden authentieke
afstammelingen van Karel de Grote hebben vastgesteld, van wie er vele tot de armste
klasse der bevolking behoorden. Wij herinneren ons echter nog, dat machthebbers
die minder gevoel hadden voor nuchtere wetenschap dan voor romantische dromen
uit - overigens onbetwistbare - afstammingsreeksen, die zij met vele anderen gemeen
hadden, politieke conclusies trokken.
Wilhelm II putte uit zijn afstamming van admiraal de Coligny illusies over
Duits-Franse toenadering. De fictie van de Engelse afkomst van het Britse koningshuis
- in werkelijkheid gesproten uit de Huizen Hannover en Coburg, en later het Huis
Windsor genoemd - berustte, tot de tegenwoordige koningin Elisabeth II aan de
regering kwam, de eerste die door haar moeder een noemenswaardig percentage
Engels bloed in de aderen heeft, op een uiterst dun en in biologisch opzicht
onbelangrijk stroompje bloed, dat bij vele andere vorsten in Europa overvloediger
is. Maar deze fictie is van het grootste belang met het oog op de ingewikkelde
troonsopvolging in Engeland.
Iedereen die het Oosten kent, weet van hoeveel belang daar het sjeriefaat (de
beweerde afstamming van Mohammed) is. En de afstamming van de keizers van
Japan van de zonnegodin Amaterasoe was tot
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voor korte tijd een dogma, waarop de rechten van de dynastie waren gegrondvest en
dat door moderne Japanse geleerden, docenten in het staatsrecht en geschiedschrijvers,
en zelfs door natuurkundigen op de een of andere manier werd verklaard en verdedigd.
Wat nu de naties betreft, vinden wij bijvoorbeeld grote invloed van genealogische
legenden bij de Magyaren en Joden, die - zoals iedere enigszins uitgebreide
genealogische tabel bevestigt - slechts voor een klein deel afstammen van de
voorvaderen op wie zij de aanspraken doen gelden, waar de Hongaarse en de
Joods-Zionistische mythus op steunt. Uit de geschiedenis van de Oudheid kennen
wij dergelijke genealogische legenden, zoals het geloof van de Romeinen - dat zich
overigens, evenals de theorieën van de Hongaren en de Joden, rondom een historische
kern heeft gevormd - aan hun ‘Trojaanse’ (in werkelijkheid Etruskisch-Klein
Aziatische) afkomst. Alsook het feit dat de Griekse steden bij hun veten politieke
steun zochten in de plicht om wraak te nemen wegens de beledigingen, die hun
mythische voorvaderen zouden zijn aangedaan.
In de politieke en sociale geschiedenis vinden wij telkens weer zeer concrete
voorbeelden van het nut van een genealogische zienswijze. Zo is één van de
voornaamste beginselen van het Duitse, en vermoedelijk ook van het
algemeen-Germaanse en zelfs van het Indo-Europese staatsrecht, eerst door de
speurzin van een groot kenner van de geschiedenis van het recht, de jurist en
genealoog Otto von Dungern, hoogleraar aan de universiteit van Graz, opnieuw
ontdekt: namelijk het feit, dat bij de schijnbaar vrije keuze van de Duitse keizers en
koningen, als kroonpretendenten uitsluitend in aanmerking kwamen de nakomelingen
van de primus acquirens, van de vorst die het eerst met de vernieuwde keizerlijke
waardigheid was bekleed, dus van Karel de Grote. Tot die kring van
kroonpretendenten werden zowel de afstammelingen van de mannelijke, als van de
vrouwelijke linie toegelaten, ofschoon een familie, die reeds op de troon had gezeteld,
in het algemeen de voorrang had, tot zij geheel was uitgestorven. De genealogie heeft
vastgesteld, dat alle Duitse keizers en koningen nakomelingen zijn geweest van Karel
de Grote; en uiteraard waren zij allen geboren uit huwelijken van standgenoten. En
omdat dit thans vaststaat, is het onzin mannen als Rudolf van Habsburg en Günter
van Schwartburg te betitelen als ‘kleine graven, die tot de hoogste waardigheid zijn
opgeklommen’: ook zij behoren tot de nakomelingen van Karel de Grote, die in het
jaar 800 tot keizer werd gekroond! De rechtsregel, die Von Dungern weer heeft
ontdekt, was uit het bewustzijn verdwenen en toen hij nog van kracht was, moet hij
zo vanzelfsprekend zijn geweest, dat geen kroniek of oorkonde gewag maakt van dit
gewoonterecht, dat in vlees en bloed was overgegaan, en dat wij alleen in verhalende
bronnen zijdelingse toespelingen er op aantreffen.
Iets anders dat de genealogie ons in de geschiedenis van de Middeleeuwen laat
zien is het feit, dat het niet alleen geen verschil maakt of de afstamming volgens de
mannelijke of de vrouwelijke linie kan worden vastgesteld; en ook, dat het er weinig
toe doet of het een ‘wettelijke’ of een buitenechtelijke geboorte betreft, zolang beide
ouders maar gelijk
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zijn in stand. Willem de Veroveraar - en nog vele andere, minder vermaarde bastaards,
zoals enige zonen van keizer Frederik II - worden gekroond of weten zich als leden
van de hoogste adel in vorstelijke waardigheden te handhaven, ofschoon hun moeder
nooit het sacrament van het huwelijk heeft ontvangen. Terloops moge hier worden
opgemerkt dat bij nader onderzoek het verhaal van de dochter van een bontwerker,
die de eerste Noormannen-koning van Engeland zou hebben gebaard, op fantasie
berust. Het zogenaamde ‘meisje uit het volk’ blijkt het kind van een kleine edelman
te zijn.
Daarentegen werden kinderen uit volkomen wettige huwelijken van vorstelijke
personen met dochters van rijke en aanzienlijke ‘ministerialen’ van onvrije afkomst
niet als vrijen beschouwd en niet tot de stand van hun vader gerekend. Dat geldt voor
Duitsland tot omstreeks het midden van de twaalfde eeuw; in het Noorden nog veel
langer. Maar in Frankrijk en Italië geraken die strenge regels al in vergetelheid ten
tijde van de Investituurstrijd, die niet op de laatste plaats een strijd was tegen het
bloed-principe.
In onze tijd wordt dit principe van de evenknieën weliswaar in feite nog steeds in
acht genomen door de steeds kleiner wordende kring van nog regerende en de grotere
van onttroonde Vorstenhuizen, maar met de zuiverheid van het bloed volgens de
stand - in de vroegere zin - is het voor goed gedaan. Zeer zelden vindt men nog
uitzonderingen zoals de Franse troonpretendent, de Graaf van Parijs die op een
afstamming van meer dan achtduizend adellijke voorouders kan wijzen of het grijze
hoofd van het Huis Wittelsbach en koningin Juliana der Nederlanden, in wier
genealogische tabel niet-hooggeboren voorouders echter al eerder optreden door de
bloedverwantschap met Katharina I van Rusland. En de kinderen van de graaf van
Parijs, zijn door hun voorouders van moederszijde van lage Tsjechische adel en staan
daardoor dichter bij de burgerij. Iets dergelijks is het geval met de kleinzoon van de
Beierse kroonprins Rupprecht en met prins Bernard der Nederlanden (vroeger van
Lippe) die al een niet-adellijke overgrootmoeder heeft, waardoor Nederlands
toekomstige koningin in genealogisch opzicht evenzeer met de gewone burgers
verbonden is, als dat het geval is met de erfgenaam van de Britse kroon: namelijk
door de voorouders van zijn vader (uit de familie Auke) en door zijn grootmoeder
van moederszijde, die predikantenfamilies onder haar voorouders telt. En het hoofd
van het Oostenrijkse Huis, die zelf onder 256 voorouders geen enkele burgerlijke
telt, is getrouwd met een vrouw, die weliswaar uit het oude Vorstenhuis van de
Wettiners komt, maar door haar moeder vrij nauw verwant is aan Noord-Duitse
families van lage adel en uit de burgerij.
Als pendant tegenover deze ‘democratisering’ van de genealogische tabellen van
de hoogste adel, onthult de genealogie ons het bestaan van vorstelijke en zelfs
koninklijke voorouders (legitieme, wel te verstaan!) van heel gewone en onbemiddelde
mensen. Het proces van de vermenging van alle lagen van de maatschappij gaat
onafwendbaar voort. Van niet minder betekenis is een andere les, die het genealogisch
onderzoek ons leert en die een belangrijk historisch feit aan het licht brengt: namelijk
de toenemende vermenging van volken en rassen. Over grote ‘ge-
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nealogische afstanden’ gezien, blijkt een dergelijke vermenging altijd te hebben
plaatsgevonden, ofschoon de geleerden zich daarvan vroeger nooit rekenschap hebben
gegeven en het grote publiek nog veel minder. Wie zou bijvoorbeeld hebben gedacht,
dat de zuivere moederlijke lijn van de voorouders van Maria Theresia teruggaat tot
vorsten uit de steppen van Midden-Azië? Als voor vorsten het matriarchaat van
Bachofen zou gelden, dan zou de vermaarde keizerin van Oostenrijk een Mongoolse
vorstin of een Koemanen-prinses zijn geworden! Overigens kan de afstamming van
alle regerende families in Europa in de vrouwelijke linie tot Dsjengis-Khan worden
teruggebracht.
Ook voor zijn eigen tijd komt de genealoog bij zijn onderzoek vaak tot
merkwaardige ontdekkingen. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat zowel Rudolf Hess,
de vroegere plaatsvervanger van Hitler, als de Amerikaanse Jood Kassowitz en de
Poolse geleerde Sawicki van de Zwitserse reformateur Zwingli afstammen. En er
zijn duizenden van dergelijke merkwaardigheden in de afstamming ontdekt.
Een uittreksel van de genealogische tabel van Winston Churchill, die overigens
voor vele honderden, zo niet voor duizenden thans levende Engelsen uit de hoogste
kringen en uit de middenstand geldt - die allen in de vrouwelijke linie de zevende
graaf van Derby tot voorvader hebben (maar alleen de nakomelingen uit het huwelijk
van Lord Randolph Churchill hebben Indiaans bloed in hun aderen) - is een voorbeeld
van de vele wegen van die altijd en overal, ook uit een schijnbaar gesloten
genealogisch gebied, naar andere landen en volken leiden. Churchill's stamboom van
vaders zijde geeft 512 voorvaderen die zuiver Brits schijnen te zijn, maar één enkele
uitzondering, de bloedverwantschap met La Trémoïlle, is voldoende om dadelijk een
contact met geheel Europa tot stand te brengen. Iets dergelijks vinden wij in iedere
genealogische tabel, als wij maar ver genoeg kunnen teruggaan in het verleden. Zo
is er bijvoorbeeld de genealogische tabel van een Zwitsers geleerde uit een familie
die oorspronkelijk uit het Rijnland komt. In die tabel verschijnt een immigré uit
Bohemen en met hem ontdekken we al wegen naar het gehele Slavische Oosten. Of
wij vinden verbindingen met Spaanse families, die over de vrouwelijke linie al
spoedig leiden naar een van de talrijke zijtakken van de Iberische Vorstenhuizen;
met een tweede genealogische sprong komen we dan bij een gedoopte Moorse prinses
en vandaar leidt de lijn naar de Arabische dynastieën en naar Mohammed. Honderden
en zelfs duizenden families van Spaanse of Portugese afkomst zijn verwant met de
Inca's van Peru of de Azteken van Mexico, maar het Indiaanse bloed heeft zich over
de Pyreneeën heen nog niet zeer verbreid. Zelfs negerbloed is te vinden in de hoogste
Europese kringen. De beroemde Russische schrijver Poesjkin stamde van moederszijde
af van Hannibal, de ‘Moor van Peter de Grote’, een Abessyniër die, te oordelen naar
het type, zeer veel negerbloed moet hebben gehad. En Poesjkin zelf is niet alleen
reeds de voorvader van een talrijk nageslacht, dat in Rusland woont, maar ook van
de graven van Merenberg, een morganatische tak van het Huis Nassau-Luxemburg.
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Als laatste voorbeeld van de betekenis van de genealogie voor de geschiedschrijving
noemen wij nog het onderzoek naar het voortwerken van belangrijke persoonlijkheden
in hun nakomelingen. Bij dit onderzoek tracht men na te gaan, in hoeverre sterke
persoonlijkheden in hun nakomelingen nawerken. In dit verband moeten wij nog iets
zeggen over een ander geschiedkundig-genealogisch probleem. De gangbare opvatting
over het ‘uitsterven’ en de ‘degeneratie’ van voorname of in geestelijk opzicht
belangrijke geslachten is onzin. Deze opvatting haalt het juridische en het biologische
door elkaar. Van uitsterven kan alleen worden gesproken, als niet alleen de mannelijke
linie (de enige waarmee onze wetten rekening houden), maar ook de vrouwelijke
geen nakomelingen meer heeft. Dit komt echter maar zelden voor als er eenmaal vijf
of zes generaties na het stampaar hebben geleefd. Zo zijn de grote geslachten van de
Middeleeuwen alleen in de mannelijke linie verdwenen; in de vrouwelijke bloeien
ze nog zonder uitzondering. De Tudors, die sinds het begin van de zestiende eeuw
zogenaamd uitgestorven waren, telden bij het begin van de twintigste eeuw al meer
dan tienduizend nakomelingen van het laatste vruchtbare echtpaar van dit Britse
geslacht. De nakomelingen van de Hohenstaufen kunnen wij op honderd duizenden
schatten en die van de Karolingers op millioenen.
Van meer belang in dit verband is echter het feit, dat de grote veldheren en de
beroemdste schrijvers, kunstenaars en geleerden na vele eeuwen nog voortwerken
in hun nakomelingen, als de talrijke erfmassa's zich weer tot een sterk, concreet talent
verenigen. Van de historische figuren uit een betrekkelijk ver verleden, die wel het
sterkt in hun nakomelingen hebben doorgewerkt, noemen wij: Karel de Grote, de
eerste twee Ottonen, Frederik Barbarossa en Frederik II van Hohenstaufen, Hendrik
de Leeuw, Rudolf van Habsburg, de Luxemburgers Karel IV en Sigismund, de Franse
koning Lodewijk de Heilige en andere schitterende Capetingers, alsook Wladyslaw
Jagiello van Polen-Litauen. Uit een meer nabij verleden kan Maximiliaan I - ‘de
laatste ridder’ - worden genoemd, de keizer uit het ‘uitgestorven’ Habsburgse Huis,
die onder de voorvaderen van de Franse kroonpretendent, de graaf van Parijs,
zevenhonderd maal voorkomt, dat is veel vaker dan de Bourbons uit dezelfde tijd!
Of Willem van Oranje, die, ofschoon nog geen vier eeuwen van haar gescheiden,
tweeënzestig maal voorvader is van koningin Juliana. En een dergelijke erfelijke
intensiteit vinden wij bij vele figuren, die het volk intuïtief tot nationale helden heeft
verkozen, zoals Adrian von Bubenberg in Zwitserland.
Verder herinnert de genealogie ons er aan, dat ook van grote figuren die zijn
gestorven, het bloed toch tenminste voortleeft door de nakomelingen van hun broers
en zusters. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vele Pausen, bij Sint Thomas van Aquino,
Pico della Mirandola, Mazarin, Ronsard en prins Eugenius van Savoye.
Tenslotte kan worden gezegd, dat de bestudering van duizenden genealogische
tabellen ons een inzicht geeft in de innerlijke structuur van een volk of van een klasse;
wij ontdekken op die manier relaties, waardoor wij eerst in staat zijn een bepaalde
historische ontwikkeling goed te begrijpen. Zo is het bijvoorbeeld zeer belangrijk,
met behulp
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van de genealogische methode een inzicht te krijgen in het feit, dat het Zwitserse
volk een betrekkelijke eenheid heeft kunnen vormen, omdat het een gemeenschap
is van mensen met grotendeels gemeenschappelijke voorouders, of in de biologische
overeenstemming binnen de klasse der Poolse en Hongaarse magnaten, die eeuwen
lang hebben geheerst, en vooral in de hoogste Duitse adel in de Middeleeuwen, en
dan te zien hoe aan de andere kant de Kruistochten opmerkelijke veranderingen
brengen in de Europese erfmassa. De verduitsing van de gebieden aan de Duitse
Oostgrens vindt steun door de huwelijken van de daar wonende Slavische vorsten
met Duitse prinsessen. De afzonderlijke positie van Oostenrijk in het Duitse taalgebied
blijkt reeds lang vóór de afscheiding in feite te hebben bestaan als gevolg van de
geheel andere afstamming van de vorsten en de adel, en later ook van de burgers in
dat gebied. En hoezeer de geschiedenis van Amerika door het biologische erfgoed
van de puriteinen, maar ook door Indiaanse voorouders is beïnvloed, wordt ook
duidelijk gemaakt door de genealogie, evenals de rol die de Mongoolse
overschaduwing van de oeroude Finse basis in Rusland heeft gespeeld om dit land
zijn eigenaardig karakter te geven.
Maar steeds weer moet het historisch onderzoek bij de behandeling van dergelijke
kwesties steunen op goed geordend en deugdelijk onderzocht genealogisch materiaal.
Indien met de nodige wetenschappelijke ernst te werk wordt gegaan, durven wij te
zeggen, dat de genealogische methode voor de historicus even waardevol kan zijn
als het experiment voor de natuurkundige.
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Wijsgerige kroniek
Een gesprek met de ‘Wijsbegeerte der wetsidee’
door Dr P. Schoonenberg S.J.
EEN wijsgerig en theologisch gesprek met een calvinistische wijsgerige school, dat
is de inhoud van een boek, waarop Mich. Fr. J. Marlet S.J., professor aan de
philosophische faculteit van het Berchmanianum te Nijmegen, vóór ongeveer een
jaar doctoreerde aan de Gregoriana te Rome en dat onlangs werd uitgegeven in een
reeks theologische studies in Duitsland1). De titel spreekt slechts over deze
‘Wijsbegeerte der Wetsidee’ als christelijke transcendentaalphilosophie. Het boek
zelf geeft aanzienlijk meer dan de titel, althans uitdrukkelijk, aankondigt. Het gesprek
immers met deze calvinistische philosophie wordt gevoerd vanuit de katholieke
geloofsleer en vanuit de scholastieke wijsbegeerte. Dit brengt vanzelf mee dat ook
deze laatste als christelijke philosophie wordt beschreven. Hierover zegt de schrijver
zeer belangrijke dingen, en voor katholieken is wellicht de gemakkelijkste toegang
tot zijn boek gegeven als wij beginnen die te vermelden.
Het dispuut over de christelijke wijsbegeerte was onder de katholieke auteurs, met
name in Frankrijk, actueel in de dertiger jaren. De philosophie werd geacht christelijk
te zijn, omdat en voorzover zij in zichzelf de openheid ontdekt naar een hogere
aanvulling die in Gods openbaring gelegen is (Blondel), of ook een inspiratie ontvangt
vanuit de in die openbaring meegedeelde waarheden (Gilson) of vanuit de verandering
die de persoon van de wijsgeer zelf als christen ondergaan heeft (Gabriël Marcel, de
Lubac). Vooral deze laatste wijze om de philosophie christelijk te noemen maakt
Marlet tot de zijne, en hij verdiept haar, mede in het spoor van denkers uit het Duitse
taalgebied, als Karl Rahner en Hans Urs von Balthasar. Reeds hiermee zou hij een
goed werk gedaan hebben voor het katholieke denken, want ofschoon de vraag naar
het christelijk karakter der wijsbegeerte niet meer erg in de mode is, zij blijft
belangrijk en zij blijkt heden voort te bestaan b.v. in de vraag naar de verhouding
van christendom en humanisme. De grote verdienste van de schrijver ligt echter in
het feit dat hij zijn thema ontwikkelt in gesprek met een verwante denkrichting binnen
het calvinisme, de ‘Wijsbegeerte der Wetsidee’.
Deze begon haar opgang niet lang voordat het dispuut over de christelijke
wijsbegeerte onder katholieken actueel werd. Haar geboorteplaats en nog steeds haar
centrum is de Vrije Universiteit van Amsterdam, hoewel zij elders in Europa, en ook
in Noord-Amerika en Zuid-Afrika haar aanhangers heeft. Haar promotoren zijn de
theoloog Prof. Dr D.H.Th. Vollenhoven en de wijsgeer

1) Dr Michaël Fr. J. Marlet S.J., Grundlinien der kalvinistischen ‘Philosophie der Gesetzesidee’
als christlicher Transzendentalphilosophie. - Karl Zink Verlag, München. 1954 (Münchener
theologische Studien II 8). VIII-136 blz.
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Prof. Mr Herman Dooyeweerd, aan wiens oeuvre vooral het boek van Marlet gewijd
is. Achter hen staat de geest van de grote vernieuwer van het Nederlandse Calvinisme,
Abraham Kuyper. Deze gaf aan de Vrije Universiteit het programma mee, heel het
wetenschapsleven te doordringen van de gereformeerde geest, en in de geschriften
van Dooyeweerd is dit op de meest consequente wijze uitgewerkt voor de
wijsbegeerte. Zijn philosophie is een transcendentaalphilosophie, d.w.z. dat zij de
vooronderstellingen opspoort welke het denken van de wijsgeer dragen en pas
mogelijk maken. De enige vooronderstelling nu die het denken in deze kosmos
waarachtig maakt is de houding van het in Christus wedergeboren mensenhart, dat
Gods volstrekte souvereiniteit uit Zijn openbaring in Christus aanvaardt, dat zich
erkent als onderworpen aan de wet Gods, als grens tussen God en schepsel (vandaar
o.a. de naam ‘Wijsbegeerte der Wetsidee’).
Na hetgeen wij hierboven summier aanduidden als een ook binnen het katholieke
denken groeiende opvatting over het christelijk karakter der philosophie komt als
meest opvallende trek van de W.d.W. - zoals trouwens van alle denken binnen de
Reformatie - naar voren: de ernst die gemaakt wordt met de zonde. Er is nl. volgens
de W.d.W. geen neutrale philosophie bestaanbaar, en juist de pretentie om
‘voraussetzungslos’ te zijn is reeds een zondige geslotenheid voor Gods en Christus'
heerschappij. Wijsbegeerte is in haar grondhouding ofwel christelijk ofwel
onchristelijk, anti-christelijk, uitgaande van het onwedergeboren mensenhart, van
de ‘afvallige wortel’ der zonde. Dit nu doet elke wijsbegeerte die op afgodische wijze
aan mens en wereld een eigenstandigheid tegenover God toekent. Zulk een
‘immanentie-philosophie’ wordt gevormd niet slechts door de wijsgerige stelsels
van Griekenland, maar ook van het Europa na de Renaissance. Tegenover deze
‘immanentie-philosophie’ stelt zich de W.d.W. als een ‘philosophie der antithese’.
Maar er is ook nog een ‘philosophie der synthese’ - bedoeld als mislukte synthese,
als onhoudbaar compromis -, en dat is de scholastieke wijsbegeerte. Zij tracht
elementen uit de ‘immanentiephilosophie’, met name uit het heidens aristotelisme,
in een wijsbegeerte van christelijke inspiratie op te nemen, en vooral tegenover deze
voor het calvinisme ‘typisch-roomse’ poging wil de W.d.W. het philosophisch denken
grondig uitzuiveren en innerlijk ‘reformeren’. Dit ideaal wordt nagestreefd door de
‘Vereeniging voor Calvinistische Wijsbegeerte’ en men vindt het op klare wijze
samengevat in haar doelstelling: ‘De Vereeniging, overtuigd, dat alle philosophie in
haar uitgang, richting en uitwerking religieus bepaald is en neutraliteit ten deze
derhalve is uitgesloten, belijdt den Christus der Schriften, den Verlosser van geheel
het leven, als den nieuwen Wortel ook van het wetenschappelijk denken. Mitsdien
wil zij de wijsbegeerte slechts beoefenen bij het licht der H. Schrift, in de zin der
drie formulieren van eenigheid beleden als het Woord Gods, onder afwijzing van
alle synthese met eenig denken, dat zich niet stelt onder de rechtstreekse souvereiniteit
Gods over al het geschapene, Zijn wet niet erkent als grens tusschen den Schepper
en Zijn aan deze ordinantie onderworpen kosmos, en het koningschap van den Christus
voor de wetenschap verwerpt’.
Uit hetgeen wij in het begin zeiden over Marlet's eigen opvatting inzake het
christelijk karakter der philosophie kan men verwachten dat zijn positie tegenover
de W.d.W. op grote schaal die is van een overeenstemming. In de opbouw van zijn
boek komt deze positieve houding bijzonder naar voren, daar de laatste twee
hoofdstukken beide als opschrift hebben: ‘Identität der Grundlinien’,
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bedoeld: bij de W.d.W. en de Scholastiek. De titel der conclusie echter, nl. ‘Identität
und Unterschied’, drukt uit dat het ‘ja’ van de schrijver ook op vele punten met een
‘neen’ gepaard gaat. Wij kunnen zijn gehele reactie uiterst kort samenvatten door
een enkel punt aan te stippen van hetgeen hij uit de katholieke geloofsleer (en uit
eigen theologische uitwerking daarvan) naar voren brengt over de verhouding tussen
Schepper en schepsel en tussen genade en natuur. In beide verhoudingen heeft het
schepsel geheel zijn werkelijkheid uit Gods werkend woord, maar is tegelijk in heel
diezelfde realiteit ook bestaande en werkzaam als ant-woord. Wat de eerste verhouding
betreft, beklemtoont Marlet dus vooreerst dat het schepsel in heel zijn zijn en handelen
van God is, en dit met de consequenties welke in dergelijke uitspraken ligt bij Sint
Thomas. Maar van de andere kant heeft daarmee het schepsel ook ten volle een eigen
bestaan, en dit te beklemtonen betekent reeds een eerste verzet tegen de in de W.d.W.
werkzame inspiratie van Calvijn, over wie de schrijver opmerkt dat hij de mens als
beeld Gods zozeer tot afglans van Gods heerlijkheid maakte, dat een eigen antwoord
op Gods liefde nauwelijks werd overgelaten. Mutatis mutandis geldt dit samengaan
van algehele afhankelijkheid en van 's mensen zijn en bestaan als antwoord ook in
de begenadiging. Het woord van Jesus: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’ (Joh. 15, 5)
vormt de slotzin van Marlet's boek, maar niet alleen het slot, want het vindt overal
waar de verheffing beschreven wordt een zeer radicale beaming. Anderzijds echter
beklemtoont hij mede vanuit Schrift en Overlevering dat ook de mens met zijn
vrijheid, met zijn natuur of persoon, door deze genade-invloed geenszins wordt
gesupprimeerd maar veeleer juist geactiveerd. Deze twee aspecten van de
genade-natuur-verhouding zijn geen abstractie, maar gelden ook ten volle voor het
gevallen mensdom. Dit is ook in zijn natuur, in zijn vrijheid, geraakt, gewond en van
God afgebogen door de val, en wel tot op de bodem en tot in de wortel. Maar
anderzijds blijft de gevallen mens een vrije mens en juist deze vrijheid wordt door
de genade weer hersteld en uit haar zondige verslaving bevrijd tot het geven van een
eigen antwoord. Daardoor wordt ook 's mensen rede door de genade vaardig gemaakt
tot een inzicht in de eigen werkelijkheid van de mens, en dus door de verlossing de
mens aan zichzelf geopenbaard.
Uit dit alles volgt dat de katholiek een even radicale opvatting kan hebben over
het christelijk karakter der wijsbegeerte als de calvinistische volgeling van de W.d.W.
Dit standpunt van Marlet zal overigens niet door alle katholieke auteurs gedeeld
worden, want het verschil der meningen in de Franse literatuur dat wij aan het begin
vermeldden openbaart zich ook in het Nederlandse gesprek tussen Scholastiek en
W.d.W., waarin met name Prof. Mag. Dr H. Robbers S.J. Marlet is voorgegaan. Met
andere katholieke auteurs zal hij echter de loutere antithese tegenover de
niet-christelijke philosophieën afwijzen, en de synthese der Scholastiek verdedigen,
en hij doet dit met veel nuance en diepte. Hij beklemtoont dat de wijsbegeerte van
het gevallen mensdom een verlossing nodig heeft, en dat zij in de Katholieke Kerk
een waarachtig doopsel ondergaat, dat overigens, gelijk ieder doopsel, nog de sporen
der zonde laat bestaan en dus de taak van een steeds dieper ingrijpende bekering
meebrengt. Daarbij hoeven geenszins alle philosophoumena van een niet-christelijke
wijsbegeerte over het eigen zijn en handelen der schepselen te worden verworpen,
ofschoon wel al haar categorieën herzien moeten worden in het licht der
scheppingsleer. Dit christelijk licht komt vanuit de geloofsact, maar bestaat niet in
een uitdrukkelijk
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beroep op Gods openbaringswoord, zoals dat in de theologie geldt. Philosophie en
theologie staan veeleer tot elkander als twee melodieën in één contrapunt, d.w.z. zij
klinken samen op vanuit de éne ondergrond van het geloven, maar ontwikkelen zich
geheel zelfstandig. Ook op dit punt zal de schrijver zijn opvatting nog tegen vele
bedenkingen van geloofsgenoten hebben te verdedigen, al spreekt hij met recht van
een groeiende ‘Konvergenz der Autoren’.
Na lezing van het bovenstaande zal men begrijpen dat dit boek in een reeks
‘theologische Studien’ kon worden uitgegeven, maar wellicht minder dat de schrijver
daarop promoveerde aan de philosophische faculteit der Gregoriana. Dit komt omdat
wij slechts de theologische stukken hebben weergegeven. Uitgebreider zijn echter
de wijsgerige partijen, waarin de schrijver vooreerst een samenvatting geeft van de
W.d.W., en vervolgens ook op het eigen wijsgerig terrein, vnl. door ontwikkeling
van de zijnsidee en het substantie-begrip, de W.d.W. met de Scholastiek confronteert.
Het is mij onmogelijk, hier deze philosophische gedeelten ook maar samen te vatten.
Reeds Marlet zelf immers geeft van de W.d.W. slechts een samenvatting, en wel een
die zó condens is, dat zij de eis van concentratie welke dit boek op elke bladzijde
aan de lezer stelt, voor degene die geen vakman in de philosophie is, tot het hoogste
opvoert. Er mag hier echter niet verzwegen worden dat Prof. Dooyeweerd zelf in
een voorwoord getuigt dat Marlet's samenvatting juist is. ‘De schrijver’, zo zegt
Dooyeweerd, ‘heeft inderdaad van de grondteksten van de W.d.W. een uitstekend
overzicht verschaft. Dat hij deze samenvatting in een gedrongen vorm heeft vermogen
te geven, zal men bijzonder weten te waarderen en is wellicht een teken dat hij zich
de geest van deze wijsbegeerte heeft eigen gemaakt’.
Dat dit boek in de Duitse taal verscheen, is in overeenstemming niet slechts met
de ernst en diepgang van schrijvers gedachten, maar ook met het internationale belang
van de calvinistische én katholieke pogingen om tot een christelijke wijsbegeerte te
komen. Toch hopen wij dat ‘der junge Gelehrte’ weldra in onze Nederlandse taal,
waarin ook Dooyeweerd zelf zijn lijvige werken geschreven heeft, een boek van
overeenkomstig formaat mag doen verschijnen. Hij geve daarin nogmaals een
samenvatting van de W.d.W., die wederom van haar eigen geest en eigen categorieën
uitgaat, maar die nog meer de katholieke, met name de scholastiek-gevormde lezer
mag helpen om zich in dit stelsel in te denken (b.v. door er op te wijzen hoe hij de
begrippen van de W.d.W. in zijn eigen categorieën moet vertalen, en vooral hoe hij
ze niet moet vertalen). Hij werke daarin zijn eigen opvatting van de christelijke
wijsbegeerte verder uit, vooral in haar ‘contrapuntiek’ tot de theologie. Hij geve
tenslotte ook breder de ‘Grundlinien’ zijner eigen ontologie. De eigen handschriftelijke
studies over ‘Eer en liefde’ en ‘Gods heerlijkheid’, waarnaar Marlet in zijn dissertatie
verwijst, zouden dan wellicht een slotaccoord kunnen vormen.
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Wetenschappelijke kroniek
Bernard Nieuwentyt, M.D., 1654-1718
door Prof. Dr P.H. van Laer
OP Dinsdag 31 Augustus heeft in het stadje Purmerend de plechtige herdenking
plaats gehad van de 300ste verjaardag van de geboorte van een van Purmerends
burgemeesters Bernard Nieuwentyt. Dat het initiatief tot deze herdenking is uitgegaan,
niet van het gemeentebestuur van Purmerend, maar van de ‘Nederlandse vereniging
voor logica en wijsbegeerte der exacte wetenschappen’, met medewerking van het
‘Genootschap voor geschiedenis der geneeskunde, wiskunde en natuurwetenschap’,
wijst er reeds op dat de aanleiding tot deze herdenking wel in het bijzonder zal liggen
in de wetenschappelijke betekenis van deze man, onverminderd overigens zijn
verdiensten als burgemeester en als geneesheer. Om aan de herdenking ook nog een
internationaal karakter te kunnen geven heeft men de herdenkingsdatum zo gekozen,
dat hij onmiddellijk vooraf is gegaan aan een bijeenkomst van de ‘Association for
symbolic logic’ te Amsterdam op 1 September, en aan het internationaal congres
van mathematici dat op 2 September is begonnen, eveneens te Amsterdam.
Zijn wetenschappelijke betekenis heeft Nieuwentyt vooral te danken aan zijn twee
hoofdwerken, welke hij op het einde van zijn leven heeft geschreven, en waarvan ik
de titels, ter oriëntering van de lezers, hier uitvoerig weergeef. Het eerste, waarvan
de eerste druk verscheen in 1715, enkele jaren voor zijn dood, en waarvan daarna
nog verscheidene drukken zijn verschenen (de 7e druk, in 1759 verschenen1), ligt
vóór mij), draagt als titel: ‘Het regt gebruik der wereltbeschouwingen, ter overtuiginge
van ongodisten en ongelovigen aangetoont, door Bernard Nieuwentyt, M.D.’. Het
tweede hoofdwerk, waarvan de eerste druk eerst in 1920, na de dood van de schrijver,
verscheen (ik heb hier de derde druk van 1739)2), heeft als titel: ‘Gronden van
zekerheid, of de regte betoogwyse der wiskundigen so in het denkbeeldige, als in het
zakelyke: Ter wederlegging van Spinosaas Denkbeeldig Samenstel; en ter aanleiding
van een sekere sakelyke Wijsbegeerte. Aangetoont, door Bernard Nieuwentyt M.D.’.
Dit boek bevat een uitvoerig ‘Voorberigt’ van 44 blz. van de hand van zijn vriend
Jacob van Ostade, predikant te Gouda, aan wien de auteur het manuscript, dat ‘het
geen men wel als iets sonderlings mag aanmerken, evenwel daags voor syne
doodelyke Siekte voltooit raakte’, ter publicatie toevertrouwde; en verder een
toevoegsel met titel: ‘Het leven des schrijvers’, van een onbekende hand, overgenomen
uit de ‘Maandelyke Uittreksels, of Boeksaal te Amsterdam uitgegeven, op de maand
Junii, 1718’. Op deze beide boeken zal ik straks iets uitvoeriger terugkomen.
Aan het zo juist genoemde levensbericht ontleen ik de volgende gegevens3).

1) Te Amsterdam, bij Adrianus Douci; quarto, 923 blz. en 28 uitslaande bladen met tekeningen.
2) Te Amsterdam, bij Joannes Pauli: quarto, 456 blz.
3) In het volgende zijn de zinsdelen tussen aanhalingstekens steeds letterlijk uit dit levensbericht
overgenomen.
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‘De Vermaarde en Wel-edele Achtbare Heer Bernard Nieuwentyt’ werd geboren op
10 Augustus 1654 te Westgraftdyk, een dorp in Noord-Holland, ‘alwaar syn vader
Emanuel Nieuwentyt een yverig predikant was: en syne Moeder Sara d'Imbleville
als een Godvrugtige Matrone in deugden uitblonk. Uit dit Huwelyk wierden twee
Soonen geteelt, namelyk, eerst de gemelde Bernardus, en daar na Eleazar Nieuwentyt.
In den Oudsten werd van Jongs op een schrander vernuft, en een grote levendigheid
van geest bespeurt. Het geen synen Vader des te meer aansettede, om desen synen
Soone al vroeg ter Scholen te bestellen: met een oogmerk hem ten Predikdienst toe
te wyen. Dog naderhand bevindende dat syne genegentheid daar toe niet al te veel
overhelde, en dat dese syne Soon sig ook als een yverig voorvegter voor de gevoelens
van Descartes in het Strydperk begaf, (waar van de Vader een seer groten afkeer
had) soo liet hy het aan syne vrye keur over, om sodanig eene Faculteit te kiesen,
waar voor hy de meeste genegentheit had. Het geen op de Geneeskunde uitliep. Waar
op hy dan ook voornamelyk toeleide. Hoewel hy ondertussen veel tyt tot de
Wiskundige oeffeningen, en alles wat een Doorgeleert Man past, besteedde’.
Zijn studie in de wiskunde heeft blijkbaar succes gehad en de belangstelling
daarvoor heeft hij blijkens zijn geschriften zijn hele leven behouden. Zijn eerste
wiskundig geschrift verscheen in 1699, ‘toen hy een proeve van Syne Bedreventheid
in de Wiskunde gaf’ en zijn Analysis Infinitorum het licht deed zien, welk geschrift
hem in polemiek bracht met Leibniz4). In 1714 verscheen in het Journal Literaire te
's-Gravenhage een bijdrage met titel ‘Nieuw gebruik van de Sinus Tafelen, of een
middel om sig daar van sonder Vermenigvuldiging of Deeling te bedienen’, welke,
naar de schrijver van bovengenoemd levensbericht ons verzekert, ook van de hand
van Nieuwentyt was. Ten slotte blijkt zijn voorliefde voor de ‘Betoogwyse der
wiskundigen’ vooral in zijn laatste werk ‘Gronden van Zekerheid’, dat boven reeds
genoemd is.
Wat zijn wijsgerige instelling betreft, kan vermeld worden dat hij, als leerling van
de Cartesianen de Volder en Cranen, aanvankelijk een aanhanger was van de
wijsbegeerte van Descartes, en zelfs een vurig voorvechter, zoals we boven reeds
gezien hebben. Toch kreeg hij langzamerhand een afkeer van deze wijsbegeerte ‘als
synes oordeels al te veel op Vooronderstellingen gegront’. Hij ging zich toen wijden
aan een bestrijding van Spinoza, vooral in zijn genoemde grote werken. Ook ging
zijn belangstelling toen meer uit naar een Philosophia Experimentalis, naar het
voorbeeld van Boyle in Engeland. ‘Te dien einde rigte de Heer Nieuwentyt een
Collegie te Puremrende op: waar in hy veele fraeje dingen (insonderheid in de
Natuurkunde) door seltsame Waarnemingen aan de Liefhebberen vertoonde’.
Zijn studie in de geneeskunde, die hem de titel Medicinae Doctor verschafte, heeft
hij vruchtbaar gemaakt, door de geneeskunde praktisch te beoefenen,
4) Deze passage uit het ‘Voorberigt’ blijkt bij nader onderzoek niet geheel juist te zijn. In 1694
verscheen te Amsterdam, apud Joannem Wolters, een boekje met titel: ‘Bernhardi Nieuwentiit
Considerationes circa Analyseos ad quantitates infinite parvas applicatae Principia, & Calculi
Differentialis Usum, In resolvendis problematibus Geometricis’. Het verweerschrift tegen
Leibniz volgde in 1696 bij dezelfde uitgever met titel: ‘Bernhardi Nieuwentiit Considerationes
secundae circa calculi differentialis principia: et Responsio ad Virum Nobilissimum G.G.
Leibnitium’. Bovendien is in 1695, wederom bij dezelfde uitgever, verschenen een werk met
titel: ‘Bernhardi Nieuwentiit Analysis Infinitorum, seu Curvilineorum Proprietates ex
Polygonorum Natura deductae’. Deze boekjes zijn in de Leidse Universiteitsbibliotheek
aanwezig.
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waarschijnlijk tot het einde van zijn leven. Immers zijn biograaf geeft ons als redenen
voor de late voltooiing van zijn werk ‘Gronden van zekerheid’ zijn lichamelijke
zwakheid op, maar ook de ‘menigvuldige besigheeden, die hem de Stads, en
Staatsregeering, als ook de Geneeskunde, verschaften’.
Als we zo in het kort het leven van deze grote burger en geleerde hebben
beschouwd, dan kunnen we begrijpen, dat de schrijver van zijn levensbericht op het
einde een alinea laat volgen met de volgende inhoud: ‘Sie daar den Arbeid, en het
Einde van desen Beroemden Man. Die in- en uitheemssen tot hem lokte. En die in
Vriendelykheid, en Beleeftheid, (die hem als aangeboren was, en waar mede hy elk
een bejegende) by na geen weêrga had. Het geen ook de oorsaak was, dat hy sig
sodanig aan de oeffening niet konde overgeven, als hy nog wel gewenst hadde: om
dat hy door menigvuldige besoeken, en het beantwoorden van so vele brieven, als
hy dagelyks ontving, telkens daar van wierd afgetrokken.’
Zijn zwak lichaam kon in latere jaren maar moeilijk de vele inspanningen
verdragen, welke hij zich in dienst van stad, gemeenschap en wetenschap getroostte.
‘Hier by quam ook, dat hy al voor langen tyt van het pynelyk Voeteuvel gequelt
wierd: hoewel hy al veele Jaren herwaarts byna niets anders dan water tot synen
drank gebruikte. In syn laaste levens Jaren, wiert hy verscheide malen van eene
(Lethargie) Slaapziekte overvallen. So dat hy selfs geen anderen staat maakte, als
daar door dit Sterfelijk Leven te sullen afleggen. Het gebeurde ook soo. Want op
Saturdag den 28. Mey wiert hy op nieuws van dese Quaale soo heevig aangetast (na
dat hy dien dag nog buiten 's huis geweest was) dat hy den volgenden Maandag den
dertigsten5) savonts ten elf uuren zyne Ziele aan synen getrouwen Schepper over gaf:
om Eeuwig in de Gemeenschap van Hem te leven, wiens belangen hy so Kloekmoedig
tegen syne noeste Bestryders verdeedigt had.’

De beide hoofdwerken van Nieuwentyt
De twee bovengenoemde hoofdwerken van Bernard Nieuwentyt zijn, merkwaardig
genoeg, nog steeds waard om gelezen en zelfs om bestudeerd te worden, zoals uit
het volgende moge blijken.
Het eerste werk ‘Het regt gebruik der Wereltbeschouwingen’ is in zijn geheel een
bewonderenswaardige uiteenzetting van de omvangrijke natuurwetenschappelijke
kennis van de schrijver (zodat het ons een goede kijk geeft op de toenmalige stand
van de natuurwetenschappen), maar tevens is het één machtig teleologisch godsbewijs,
daar de auteur zijn uiteenzettingen alleen geeft om de innerlijke finaliteit der dingen
in al hun facetten te laten zien. Men staat telkens weer verwonderd over de
opmerkingsgave van de schrijver, die, zowel in de gegevens van de meest alledaagse
ervaring als in die van wetenschappelijke proefnemingen, de innerlijke doelmatigheid
en harmonie tot in de details weet te ontdekken. In achtereenvolgende hoofdstukken
zoekt hij de finaliteit in de diverse organen en lichaamsdelen van de mens, als mond,
slokdarm, maag en darmen, hart, longen, zenuwen, spieren en beenderen; in de
functies van gezicht, gehoor, reuk, smaak en gevoel; in de vereniging van ziel en
lichaam, in de menselijke passies; vervolgens in lucht, water, aarde en vuur; bij
dieren, vogels en
5) Dit is dus 30 Mei 1718; v. L.
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vissen, bij planten en in de zichtbare hemel; in de onnoemelijke veelheid en
onverbeeldelijke kleinheid der deeltjes waaruit het heelal bestaat; ten slotte in de
natuurwetten. Het boek eindigt met twee hoofdstukken, waarvan het eerste (hst.
XXIX) als titel heeft ‘Van de mogelykheit der opstandinge’, en het tweede (hst.
XXX) als titel ‘Van het onbekende’. In dit laatste hoofdstuk laat de schrijver zien
dat nog veel onbekend is (b.v. ‘of den aardkloot of de sonne bewogen werd’), maar
hij wijst er op dat ook het onbekende, ofschoon in zich niet begrijpelijk, toch Gods
grootheid toont.
Het zou gemakkelijk zijn een lange bloemlezing te maken van z.g. doelmatigheden
die voor ons lachwekkend zijn of om de een of andere reden waardeloos als
uitgangspunt voor een teleologische argumentatie, maar dit doet niets af aan de
waarde van de ontzaglijke hoeveelheid van werkelijke doelmatigheden die Nieuwentyt
heeft weten te ontdekken, en die ook ons, evenals hemzelf, steeds weer met eerbied
en bewondering vervullen voor de almachtige en alwijze Maker. De lezing van dit
boek, dat uit een diepe godsvrucht is voortgekomen en geschreven is met een nederige
eerbied voor de verheven en toch goedertieren Majesteit Gods, kan ook bij moderne
lezers nog wel dezelfde uitwerking hebben die de schrijver er bij zijn eigentijdse
lezers van heeft verhoopt en verwacht.
Bijzonder belangrijk, ook voor onze tijd, is het ‘Voorberigt’, waarmee het boek
begint, en waarin Nieuwentyt de waarde van de ‘Scopologia’ of ‘oogmerkskunde’
en de structuur en waarde van het teleologisch godsbewijs behandelt. In een modern
boek zou men de meeste passages vrijwel onveranderd kunnen overnemen. Vooreerst
zoekt hij dan naar de oorzaken, ‘waar door veele in soo rampsalige en verkeerde
gedagten van dit gedugte en eeuwigh Opperwezen gevallen syn’ (b. 2) om zo beter
de geschikte hulpmiddelen daartegen te vinden. Als eerste oorzaak noemt hij dan
‘een drift van een te verre gaande en verkeerde eigen liefde’ (welke niet toelaat zich
aan iemand te onderwerpen, behalve aan wie de eigen vleeselijke driften goedkeurt).
‘De tweede oorzaak van Ongodistery, is een andere drift, van verkeerde Eersugt, die
mede uit de selve grond van Eigenliefde voortkomt; door welke sommige, eens tot
het voorstaan van soo rampsalige gevoelens vervallen synde, sig inbeelden, dat sy
daarom by de menschen voor doorsigtiger en groter verstanden behoren gehouden
te worden: en aan malkanderen daarom den naam van Esprits Forts of sterke Geesten
gewoon syn te geven;....’ (b. 4). Dit beletsel is moeilijker weg te nemen dan het
eerste, daar zij ‘die de selve voorgestaan hebben, indien sy van andere gedagten
wierden, vresen de eere van een alles te bovengaande wysheit en onversaagtheit, en
haar ingebeelde agtinge te sullen verliesen’ (b. 5). Als derde oorzaak geeft hij
‘onwetenheit’, waartoe hij ook rekent de gesteltenis van iemand die beweert dat alles
‘uit de Nature’ zo is, als het is, omdat hij het anders niet zou kunnen begrijpen,
‘vertoonende egter in dese dikke duisternisse van onkunde, nog een sekere grootsheit,
als of syn verstand verder reikte, als dat van anderen’ (b. 8). ‘De vierde oorsaak van
Ongodisterye.... spruit in andere uit een al te groten inbeeldinge van wys te syn; en
het al te blindelyk voor waarheit aannemen, van het geen sy uit haar verstand of
denkbeelden gewoon syn af te leiden’. Deze oorzaak is volgens Nieuwentyt om
verschillende redenen ‘de schadelykste soorte van allen. Eerstelyk, om dat sy
loochenen, alles wat sy niet begrypen; en daarom alle Goddelyke openbaringe (die
haar begryp te boven gaat) by haar verworpen en genoegsaam bespot word. Ten
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voor te staan; en de kragt van de argumenten, die tegen haar gebruikt werden, te
ontwyken: waar van sy sig aanstonds bedienen, soo ras ymand, die haar tegenspreekt,
maar in de minste onvoorsigtige of dubbelsinnige uitdrukkinge vervalt. Ten derden;
om dat veele van dese, in haren ommegang een uiterlyken schyn van borgerlykheit
en sedelykheit vertoonende, by onervarene somtyts een sekere agtinge verkrygen;
die aan onvaste aanhoorders gevaarlyk is.’ (b. 8). (Zou dit alles niet geschreven
kunnen zijn voor onze hedendaagse tijd?). Behalve de hier genoemde oorzaken zijn
er volgens de schrijver ook nog andere ‘aanleidingen tot Ongodisterye’, die ik hier
echter kortheidshalve niet zal vermelden.
Vervolgens geeft Nieuwentyt aan, waarom hij voor het bewijzen van het bestaan
van een God uitgaat van de gegevens der waarneming en zich niet bedient van een
ander soort van argumenten, welke men gemeenlijk ‘Metaphysische’ noemt. Hij doet
dit: 1. ‘om dat veele geleerde Heeren, op een Metaphysische wyse, dat is soodanig
eene, die op de raisonnementen steunt, uitvoeriglyk de Ongodisten wederlegt hebben’;
2. omdat ‘de beschouwingen van de werken Godts’, naar de ervaring hem geleerd
heeft, eerder overtuigen dan metaphysische bewijzen, waarin de scherpzinnigen altijd
weer zwakke punten weten te ontdekken; 3. ‘om dat Godt selfs in syn woort sig niet
van konstiglyk uitgedagte en daarom geslepen verstanden vereischenden
Philosophische raisonnementen, tot het bewysen van syne aanbiddelyke
volmaaktheden gelieft te bedienen; maar ten meesten tyd, enkel langs desen effenen
en voor yder gebaanden weg, door syne werken, de menschen van deselve wil
overtuigen: openbarende daar in syne liefde en gunste tot haar’.
Met deze fragmentarische inhoudsopgave uit dit voor die tijd zeker magistrale
werk moge ik volstaan, daar zij ongetwijfeld voldoende is om te laten zien dat er
ook heden ten dage voor de lezer met wijsgerige belangstelling nog veel waardevols
in dit boek is te vinden.
Het tweede hoofdwerk van Nieuwentyt, getiteld ‘Gronden van Sekerheid’ zal
vooral de moderne beoefenaars van wetenschapsleer en wetenschapscritiek kunnen
interesseren. Het eerste deel, getiteld ‘Van de Denkbeeldige manier van Betogen’,
spreekt over de zuivere wiskunde, terwijl het tweede deel, met titel ‘Van de Sakelyke
maniere van Betogen’, de toegepaste wiskunde behandelt, en het derde deel als
opschrift draagt ‘Nuttigheid van dese Sakelyke Betoogwyse’. In deze delen wordt
gewezen op het grote verschil tussen de zuivere en de toegepaste wiskunde. De eerste
mag zich bezig houden met zuivere denkbeelden (entia rationis) waaraan niets in de
realiteit beantwoordt. Daar de afgeleide stellingen slechts gelden in de veronderstelling
dat deze denkbeelden juist zijn, hebben zij steeds een voorwaardelijk karakter. In de
toegepaste wiskunde moeten de (‘sakelyke’) denkbeelden in overeenstemming zijn
met de realiteit, waarop ze moeten worden toegepast, maar als hieraan voldaan is,
kan men met deze denkbeelden op dezelfde wijze redeneren als met de zuivere
denkbeelden.
Het vierde en vijfde deel van het boek dragen resp. als titel ‘Valsheid van de
Betoogwyse van Spinosa’ en ‘Van de Sakelyke Betoogwyse in de Overnatuurkunde’.
Het vierde deel heeft een polemisch en apologetisch karakter, terwijl in het laatste
deel de schrijver zijn oordeel geeft over wijsgerige bespiegelingen. Voor ‘Sakelyke’
waarheden hebben ze volgens hem slechts een twijfelachtige waarde ‘sonder hulpe
van het H. Woort Gods’.
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ven nog belangwekkend. Sommige van zijn uiteenzettingen doen zelfs zeer modern
aan, daar ze in veel opzichten een grote gelijkenis hebben met een positivistisch
georiënteerde wetenschapsleer; zo b.v. wat hij zegt over het eigen karakter van de
zuivere en toegepaste wiskunde, over haar verwantschap met de logica, over betekenis
en verificatie van hypothesen, over benaderende en statistische methodes, enz.

Herdenking te Purmerend
Uit het bovenstaande moge blijken dat de herdenking van Bernard Nieuwentyt van
wege wetenschappelijke genootschappen alleszins gerechtvaardigd was. Bij deze
herdenking in het raadhuis te Purmerend werden zijn verdiensten als burgemeester,
magistraat en geneesheer, naar voren gebracht door de eerste spreker Mr R. Kooiman,
burgemeester van Purmerend. De andere sprekers, die meer de wetenschappelijke
verdiensten van Nieuwentyt moesten behandelen, waren Prof. Dr E.W. Beth en Prof.
Dr H. Freudenthal, die resp. het woord voerden over ‘De betekenis van Nieuwentyt
voor de exacte wetenschappen’ en over ‘Het teleologisch godsbewijs, speciaal bij
Nieuwentyt’. Door deze herdenkingszitting werd deze grote Nederlander, die vrijwel
in vergetelheid geraakt was, weer even in het brandpunt der belangstelling geplaatst,
en, zoals uit deze beknopte bijdrage wel is gebleken, terecht.
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Taalkroniek
De nieuwe woordenlijst van de Nederlandse taal
door Prof. Dr Walter Couvreur
Secretaris der Vlaamse afd. der Nederl.-Belg. Woordenlijstkommissie
DE op 25 augustus in België en Nederland afgekondigde Leidraad en Woordenlijst
van de Nederlandse Taal, verschenen bij de Staatsdrukkerij te 's-Gravenhage, werden
in opdracht van de Belgische en Nederlandse regering samengesteld door de
Nederlands-Belgische Woordenlijstkommissie, bestaande uit zes Vlamingen en zes
Noordnederlanders onder voorzitterschap van de Utrechtse hoogleraar Prof. Dr C.B.
van Haeringen. Voorzitter der Vlaamse delegatie was de Gentse hoogleraar Prof. Dr
E. Blancquaert, die de op 9 oktober 1949 overleden Luikse hoogleraar Prof. Dr R.
Verdeyen opvolgde.
Voornoemde kommissie werd belast met het samenstellen van de officiële
woordenlijst van de Nederlandse taal, ter vervanging van die van de Vries en te
Winkel, bedoeld in artikel 2 en 3 van de overgangsbepalingen van het Belgisch
spellingsbesluit van 1946 en de Nederlandse spellingwet van 1947. De in 1947
ingestelde kommissie, die eind 1952 haar taak had voltooid, heeft 35 vergaderingen
van gemiddeld drie dagen gehouden, terwijl de Vlaamse leden twaalfmaal afzonderlijk
hebben vergaderd tot vaststelling van de in de lijst op te nemen Zuidnederlandse
woorden en van het Zuidnederlands genusgebruik. De voorbereiding van de eigenlijke
woordenlijst werd gedurende enkele maanden aan een subkommissie onder leiding
van Dr H.J.E. Endepols toevertrouwd. Nadien werd de Leuvense hoogleraar Prof.
Dr J.L. Pauwels voorbewerker der lijst.
Wat de schrijfwijze der Nederlandse woorden betreft, is de nieuwe woordenlijst
voor het merendeel slechts toepassing en uitwerking van de door een
Nederlands-Belgische spellingkommissie vastgestelde spelling-1946. Nieuwe
regelingen had de kommissie te treffen ten aanzien van het taalkundig geslacht of
genus en de hiermee samenhangende voornaamwoordelijke aanduiding, de
schrijfwijze van bastaardwoorden en der zg. tussenletters in samenstellingen.
Bovendien werden een aantal regels vastgesteld met betrekking tot het gebruik van
de hoofdletter, de lettergreepverdeling en de woordtekens. Bij de regeling harer
werkzaamheden inzake het genusprobleem, de spelling van leenwoorden en
tussenletters heeft de kommissie de algemene richtlijnen van de Nederlands-Belgische
spellingkommissie-1935 tot uitgangspunt genomen.
Het algemeen uitzicht van de 527 bladzijden lange woordenlijst, die ruim 70.000
woorden bevat, is in hoofdzaak gelijk aan dat van de lijst van de Vries en te Winkel,
waarvan de zevende en laatste druk in 1914 bezorgd door Dr A. Beets 500 bladzijden
omvat. Ongewenste uitbreiding van de nieuwe woordenlijst kon worden voorkomen
door drastische beperking van het aantal met een voorzetsel samengestelde woorden
en andere composita. De wetenschappelijke ver-
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antwoording van de bij de nieuwe schrijfwijze en genusregeling geldende beginselen
en richtlijnen is te vinden in de aan de woordenlijst voorafgaande leidraad (IX-LXX)1),
terwijl het hoofdstuk ‘Inrichting van de lijst’ (1-7) een uitgebreide gebruiksaanwijzing
van de woordenlijst is. De vele nieuwe woorden, die niet in de woordenlijst van Beets
voorkomen, werden hoofdzakelijk geput uit de woordenboeken van Koenen en van
Dale. Een groot aantal Zuidnederlandse woorden werd op grond van hun algemeen
of literair gebruik in het Zuiden in de lijst opgenomen, zonder het predikaat
Zuidnederlands of gewestelijk. Waar men gevoeglijkerwijze had kunnen volstaan
met die Zuidnederlandse woorden, waarvoor het algemeen Nederlands geen
gelijkwaardige echt-Nederlandse term bezit (b.v. beiaard, onrechtstreeks), is de
kommissie met het opnemen van dergelijke woorden zeer ruim geweest. Omgekeerd
hebben de samenstellers der lijst al te vaak toegegeven aan de noordelijke voorkeur
voor Franse bastaardwoorden voor begrippen, waarvoor wel een gelijkwaardige
Nederlandse benaming bestaat. Noordnederlandse gewestelijke woorden (b.v. statten)
kregen doorgaans geen plaats in de lijst.
Verreweg de belangrijkste en tevens moeilijkste taak der kommissie was
ongetwijfeld de regeling van het genusgebruik en de daarbij behorende pronominale
aanduiding. Als basis voor de besprekingen heeft hier het in 1936 gepubliceerde
rapport Geslacht, Verbuiging, Voornaamwoordelijke Aanduiding van de
Nederlands-Belgische spellingkommissie-1935 gediend.
De geschiedenis van de in oorsprong Vlaams-Brabantse Nederlandse schrijftaal
(met drie geslachten) en de eigenaardige ontwikkeling van de sterk Hollands gekleurde
beschaafde spreektaal (met praktisch nog slechts twee genera) sinds de politieke
scheiding van Noord- en Zuid-Nederland maken het onmogelijk een eenvoudige
genusregeling te treffen, die zowel Zuid (Vlamingen en Noordnederlanders bezuiden
de Moerdijk) als Noord ten volle bevredigt. Aan elke poging tot oplossing van het
netelige genusvraagstuk zitten onvermijdelijk moeilijkheden en inkonsekwenties
vast. Terwijl ten zuiden van de grote rivieren de oorspronkelijke genusdriedeling
bewaard blijft, bezigt het noordelijk beschaafd de vrouwelijke pronomina zij, ze,
haar uitsluitend nog bij vrouwelijke persoonsnamen, bij sommige vrouwelijke
diernamen en enkele stofnamen alsook, in navolging van het literaire gebruik, bij
enkele abstracta en collectiva. Krast het ‘verkeerde’ gebruik van hij voor ze bij
voorwerpsnamen (tafel) in Vlaamse, Brabantse en Limburgse oren, even ongewoon
en gekunsteld doet het ‘korrekte’ gebruik van ze in het enkelvoud in het Noorden
aan. Gelet op de uiteenlopende taalontwikkeling in Noord en Zuid is een strikt
eenvormige regeling hier niet bereikbaar, wel een kompromis, dat aan het noordelijk
gebruik recht laat wedervaren en tevens het zuidelijk en literair gebruik eerbiedigt.
De oorspronkelijke opzet der vereenvoudigers om een vrije ontwikkeling van het
Nederlands in de richting van het ‘genusloze’ Hollands te bevorderen, hebben de
noordelijke vereenvoudigers in de kommissie laten varen. Wel werd overeengekomen
aan het merendeel der volgens de Vries en te Winkel vrouwelijke substantieven, die
noch door de betekenis (persoons- en diernamen), noch door formele kenmerken
(suffixen en uitgangen van abstracta en collectiva) als femininum worden gekenmerkt,
het dubbele genusteken v.(m.) toe te kennen: bank, broek, fles,
1) Vgl. Prof. Pauwels' uitvoerige Toelichting bij de Nieuwe Woordenlijst van de Nederlandse
Taal (Leuven, de Vlaamse Drukkerij, 1954, 103 blz.) met talrijke voorbeelden voor de hier
besproken regels.
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kamer, kast, kerk (gebouw), klok, lamp enz. Deze nieuwe genusexponent geeft aan,
dat de hiermee gemerkte woorden weliswaar vrouwelijk zijn, d.w.z. dat de aanduiding
door ze, haar hierbij onaangetast blijft voor alle taalgebruikers, wier levend taalgevoel
de genusonderscheiding mannelijk: vrouwelijk nog kent of die zich naar de literaire
traditie wensen te richten, maar dat anderzijds de aanduiding door hij, zijn
overeenkomstig het levende taalgebruik in het Noorden (ten dele ook in de
Westvlaamse kuststrook) bij deze woorden voortaan is toegelaten. De v.(m.)-woorden
zijn derhalve fakultatieve hij-woorden voor het gehele Nederlandse taalgebied. Te
verwachten is dan ook, dat Walen en buitenlanders, die onze taal leren, eerder het
noordelijk genusgebruik zullen volgen, daar dit stellig eenvoudiger is dan de zuidelijke
en literaire driedeling.
Daarentegen hebben namen van vrouwelijke personen en dieren alsook alle door
de Nederlandse uitgangen -de of -te, -heid, -ij (-arij, -erij enz), -ing, -nis, -schap, -st
(na werkwoordstam) en de bastaarduitgangen -ade (-ide, -ode, -ude), -age, -ee (-ea,
-oea), -ie (-tie enz.), -iek, -ica (-ika), -ine, -se, -sis, -tis, -xis, -t(h)eek, -teit, -suur
(-sure), -tuur (-ture), niet tot de het-klasse behorende, formeel gekenmerkte abstracta
en collectiva (niet de op voornoemde uitgangen eindigende persoons-, dier-, planten stofnamen) het genusteken v. (vrouwelijk): liefde, diepte, waarheid, waardij,
ambtenarij, regering, kennis, wetenschap, kunst, tirade, met(h)ode, tuigage,
farmocopee of farmacopoea, t(h)eorie, organisatie, muziek, logica, discipline, analyse,
t(h)esis, bronchitis, syntaxis, bibliot(h)eek, majesteit, censuur, natuur enz.
Bij deze woorden geldt derhalve de pronominale aanduiding door ze en haar,
behalve wanneer de betekenis konkreet is, zoals bij zitting (van een stoel), garage,
machine enz. Een afzonderlijke genusaanduiding voor de substantieven van de laatste
kategorie, waarbij de hij-aanduiding is toegestaan, is niet mogelijk, omdat in een
groot aantal gevallen de grens tussen abstrakt en konkreet niet scherp te trekken is.
Bestaat van een substantief een verkorte naast een niet verkorte vorm, welke laatste
op grond van de uitgang een verplicht v.-woord is, dan geldt deze genusaanduiding
ook voor de verkorte vorm: kou, vreugd, klas v. vanwege koude, vreugde, klasse.
Uiterlijke vormgelijkheid bepaalt het genus van efficiency (v. zoals efficientie),
spondee (m. zoals spondeus).
Behoudens voor formeel gekenmerkte abstracta en collectiva, die in de noordelijke
verzorgde schrijftaal veelal nog de zij-aanduiding hebben, is deze femininisering op
grond van de uitgang, - terwijl niet formeel gekenmerkte feminina in de regel v.(m.)
zijn geworden, - willekeurig en strikt wetenschappelijk niet te verantwoorden. Als
hulpmiddel om het onderscheid mannelijk: vrouwelijk voor de school leerbaar te
maken en tevens voor het Noorden iets te redden van het vrouwelijk genus bij seksueel
indifferente substantieven is deze formele regel niettemin praktisch bruikbaar.
Een aantal oorspronkelijk vrouwelijke substantieven, in hoofdzaak abstracta en
collectiva, die niet onder de rubriek der formeel gekenmerkte verplichte feminina
vallen en die in het Noorden in geschrifte slechts bezwaarlijk met hij kunnen worden
aangeduid, zoals eer en deugd, worden in een lijst van aanbevolen zij-woorden in de
leidraad blz. XXIX (deugd, drift, eer, faam enz.) afzonderlijk opgegeven. Om
praktische redenen heeft de kommissie aan deze aanbevolen zij-woorden hetzelfde
genusteken als aan de fakultatieve hij-woorden (tafel), t.w.v.(m.) gegeven en geen
afzonderlijk genusteken ingevoerd, hoewel het waarde-
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verschil tussen b.v. eer en tafel ook door de Noordnederlandse gebruikers wordt
gevoeld.
Een groot aantal volgens de Vries en te Winkel vrouwelijke substantieven, die in
de zuidelijke dialekten algemeen of bijna algemeen adnominaal mannelijk zijn en
door hij, zijn worden gereflekteerd, zijn in de lijst vermannelijkt: abberdaan, bons,
bot (vis), dweil, echo, gang (doorloop), garnaal, gort, kalk, kant (weefsel), kazuifel,
keper, Kerstmis, korrel, kruimel, modder, (na)maak, Pasen, pladijs, sabel, schol,
schoonmaak, selder(ij), Sinksen, snuif, tarbot, trap (opeenvolgende treden), trouw
(huwelijk), vasten, vorst (vriezen), zwavel enz. Hierbij een groot aantal vanouds
vrouwelijke stofnamen (cacao, jenever, kaas, koffie, peper, rijst, stijfsel, suiker,
tabak, t(h)ee enz.), die evenwel, in aansluiting met het noordelijk taalgevoel, als
stofnaam ook ‘als zij-woorden mogen worden behandeld’ (XXV).
Deze vermannelijking werd vrijwel algemeen toegepast op jonge leenwoorden,
die door de Vries en te Winkel en de latere Noordnederlandse samenstellers van
woordenboeken ten onrechte werden vrouwelijk gemaakt: bioskoop, film, japon,
jazz(band), jeep, lift, radio, revolver, speech, tank, telefoon, tram, tunnel enz. Dat
deze jonge ontleningen ook in de zuidelijke dialekten voor het merendeel mannelijk
zijn, is leerrijk voor de richting, waarin zich de gesproken Nederlandse taal beweegt.
Een dubbel genusteken m. en v. bij volgens de Vries en te Winkel vrouwelijke
substantieven, die in het Zuiden algemeen of bijna algemeen mannnelijk zijn, komt
slechts bij uitzondering voor: boot, boterham, distel, fiets, jas, kolk, merel enz. Hierbij
de leenwoorden match, quadrille, taks, wals enz.
Oorspronkelijke feminina, die slechts in een deel van het zuidelijk taalgebied
mannelijk zijn, hebben veelal het genusteken v.(m.), derhalve met fakultatieve
hij-aanduiding, gekregen: ader, fakkel, groep, lijst, parel, plant, rol enz.
Daar het materieel onmogelijk was het dialektische genusgebruik voor alle volgens
de Vries en te Winkel vrouwelijke substantieven woord voor woord na, te gaan, heeft
de kommissie in een groot aantal twijfelgevallen het genusteken v.(m.), minder vaak
m. of m. en v. gebezigd. Bij de keuze van v.(m.), m. of m. en v. werd niet steeds met
vereiste konsekwentie te werk gegaan.
In een aantal gevallen heeft de kommissie aan oorspronkelijk mannelijke
substantieven, die in het Zuiden algemeen vrouwelijk zijn, het complexe genusteken
m. en v. toegekend: burcht, burg, citroen, dood, handschoen, ketting, krokodil, moord,
plicht, ploeg (landbouwwerktuig), schotel, spreeuw, straal, streek (list), valk, vink,
vrede, zwaan enz.
Genusweifeling ten aanzien van het (onzijdig) en de (mannelijk of vrouwelijk)
heeft de kommissie slechts in een beperkt aantal gevallen erkend door bij het-woorden
een de-genus (vrij vaak bij oorspronkelijk onzijdige bastaardwoorden, die o. en m.
of o. of m. worden: aperitief, autaar (zoals altaar), depot, pedaal, schapulier enz.;
naast zavel m. en o., riool, vod o. en v.(m.), vereiste o. en v.) en (minder vaak) bij
oorspronkelijke de-woorden een het-genus (ce(d)el, kraam, matras, punt (leesteken),
sloop, stijfsel, uniform enz.) te aanvaarden. Zoals bij v.(m.) gaat ook hier het genus
volgens de Vries en te Winkel in de regel voorop.
In enkele uiterst spaarzame gevallen werd een substantief van de het- naar de
de-klasse overgeheveld: kamelot v.(m.), zegel (plakzegel) m.
Een uit linguistisch oogpunt belangrijk novum is de opheffing van een taal-
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kundig niet te verantwoorden dubbel genus bij zg. gemeenslachtige of gemeenkunnige
substantieven, d.w.z. persoons- en diernamen, die wezens van beiderlei sekse
aanduiden en die volgens de traditionele grammatika mannelijk of vrouwelijk waren
naar gelang dat een mannelijk of een vrouwelijk wezen wordt bedoeld (b.v. persoon).
De kommissie heeft aan deze substantieven het genus toegekend van de zuidelijke
dialekten, die de genusonderscheiding mannelijk: vrouwelijk (formeel gekenmerkt
door vormverandering in de uitgang van het adnominale woord) nog bewaren en
geen gemeenslachtigen kennen, derhalve: albedil, (be)moeid, deugniet, gast, gids,
kameraad, leerling, lieveling, persoon, schreeuwlelijk, slokop alle mannelijk.
Aan samengestelde gemeenkunnige woorden werd, eveneens in aansluiting met
het zuidelijk gebruik, in de regel het genus van het laatste lid toegekend: bonestaak,
dikkop, grompot, wipneus m.; babbelkous, filmster, zuurpruim v.(m.).
Persoonsnamen, die uitsluitend mannen of vrouwen aanduiden en waarbij het
zuidelijke levende genus niet overeenstemt met de sekse, krijgen een genusteken
overeenkomstig de sekse: bakvis, jongensgek, motorengel v.; pikbroek m. Ten aanzien
van dergelijke woorden was de kommissie van oordeel, dat de aanduiding door zij
resp. hij de voorrang heeft op het dialektische adnominale gebruik. Enkele
Noordnederlandse leden vreesden trouwens ‘zich belachelijk te maken’ door woorden
als bakvis met m. aan te duiden, wat nochtans in elk Duits woordenboek geschiedt.
Deze ‘seksualiserende’ uitzondering werd evenwel niet doorgetrokken tot mannelijke
resp. vrouwelijke samengestelde diernamen met moer-, wijfjes- of mannetjes- in het
eerste lid, die het genus van het laatste lid behouden: moervos, wijfjesolifant m.;
mannetjeseend v.(m.). Journalistengrapjes over de ‘mannelijke’ wijfjesolifant zijn
volkomen bezijden de waarheid. Het genus blijkt immers in de eerste plaats uit het
adnominale gebruik, niet uit de voornaamwoordelijke aanduiding resp. vervanging.
De reeds volgens de Vries en te Winkel ‘mannelijke’ wijfjesolifant is dan ook niet
‘belachelijker’ dan het ‘onzijdige’ moerkonijn en een ‘onzijdig’ genus voor meisje
en kind, die veelal door zij resp. door hij of zij worden gereflekteerd.
Gemeenslachtige substantieven, voor welker genus het levende taalgebruik in het
Zuiden geen houvast biedt (branie, concierge, novice, paria), en samengestelde
de-woorden met een onzijdig laatste lid (brekebeen, domoor, heethoofd) alsook
gesubstantiveerde hoedanigheidswoorden en deelwoorden (zieke, gewonde) hebben
het genusteken m.-v., d.w.z. zijn mannelijk of vrouwelijk naar gelang de sekse. Wees,
dat de gemoederen der kommissieleden sterk in beweging heeft gebracht, werd na
langdurige besprekingen m.-v. (in plaats van het ‘taalkundig’ juiste v.(m.)).
De linguistisch niet te verantwoorden genusaanduiding bij pluralia tantum
(uitsluitend in het meervoud gebruikte substantieven, b.v. manen) werd door de
kommissie opgeruimd, daar het Nederlands in het meervoud geen genusverschil bij
de adnominale woorden kent.
Wat de naamvals-n betreft, deze mag uitsluitend worden geschreven bij lidwoorden,
adjektieven en bijvoeglijk gebruikte voornaamwoorden, die betrekking hebben op
woorden met een genusteken m., m. en v. of m.-v., in het laatste geval alleen wanneer
geen vrouwelijk wezen wordt bedoeld. Bij gemeenkunnige substantieven van het
type gast wordt het gebruik der naamvals-n niet verboden, ook indien een vrouw is
bedoeld.
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De genitiefvormen der, dier, dezer enz. mogen enkel en alleen worden gebruikt bij
substantieven, die het teken v., v.(m.) of m. en v., m.-v. hebben, in de beide laatste
gevallen slechts wanneer het woord als zij-woord wordt behandeld.
Met hun als bezittelijk voornaamwoord ook voor het vrouwelijk meervoud toe te
laten (XVII-XVIII) heeft de kommissie slechts een feitelijke taaltoestand erkend.
Het nog steeds onderwezen verschil tussen hun (datief) en hen (akkusatief) heeft de
kommissie alsnog gehandhaafd (XVIII-XX).
Wat de spelling der Nederlandse woorden betreft, heeft de kommissie de schrijfwijze
der o-, e- en s-klanken (bij de Vries en te Winkel nog gedeeltelijk oo, ee en sch) in
overeenstemming gebracht met de thans in België en Nederland geldende
spelling-1946. Hoofdstuk II van de leidraad licht de grondbeginselen der Nederlandse
spelling toe.
De kommissie achtte zich niet bevoegd om de h in (al)thans en thuis te schrappen,
daar deze schrijfwijze in de spelling-1946 vastliggen.
In de geest van de onuitgegeven Richtlijnen voor de spelling van bastaardwoorden
van de Nederlands-Belgische spellingkommissie-1935 en in overeenstemming met
de haar van regeringswege verstrekte opdracht is de kommissie bij de regeling van
de schrijfwijze der bastaardwoorden veelal behoudend te werk gegaan, in elk geval
veel minder ver dan door de meerderheid der Vlaamse leden wenselijk werd geacht.
De kommissie had in deze kiese aangelegenheid een bijna onuitvoerbare taak te
vervullen. Het resultaat van langdurige gedachtenwisselingen was noodgedwongen
een kompromis tussen de vernederlandste schrijfwijze, die vooral door de Vlaamse
leden werd gewenst, en de traditionele noordelijke schrijfwijze.
Zo werd de vervanging van de als k uitgesproken c door k door de meeste
Noordnederlandse leden nadrukkelijk ontraden. Afkeer voor het Duitse woordbeeld
was stellig niet vreemd aan het Nederlandse konservatisme. De schrijfwijze met k
is dan ook slechts in enkele gevallen (karton, kat(h)oliek, komedie, kritiek, lokaal
enz.) de enige geworden. Eveneens blijft c voor de als s gesproken c vrijwel algemeen
bewaard: cent. Toegevend aan de sterke toeneming van de k-spelling in Vlaanderen,
waar men juist omgekeerd minder gevoelt voor de Franse c, heeft de kommissie
nochtans voor de als k gesproken c in bijna alle gevallen de schrijfwijze met k naast
die met c aanvaard, met voorkeur doorgaans voor c (academie, accomodatie, acrobaat,
advocaat enz., ook akademie, akkomodatie; daarentegen met voorkeur voor k:
akkoord, elektricien, karikatuur, oktober praktisch, produkt enz., ook accoord).
Hierbij vervallen opzettelijke spellingonderscheidingen zoals commies: kommies.
Verder blijft c in afleidingen van eigennamen met c (calvinist, Canadees) alsook in
kennelijk vreemde woorden, ook al worden die algemeen gebruikt: cachot, cadeau,
café, coiffeur, complex enz.
In de verbinding cc (= ks) wordt soms ks naast cc toegelaten: accent, accijns,
succes, ook aksent. Waar s naast k wordt gesproken, staat c voor s en k voor k: cineast
of kineast. De als k gesproken qu blijft doorgaans bewaard (antiquair); in enkele
gevallen wordt k als bijvorm (quitte, quotient, ook kiet, kotient), zelden als hoofdvorm
(koketterie, ook coquetterie) aanvaard. De als kw gesproken qu wordt kw, veelal
naast qu als voorkeurspelling, minder vaak omgekeerd: kwaliteit, kwestie; consequent,
ook konsekwent; kwantiteit, ook quantiteit; kwestieus, ook quaestieus.
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Ook bij de als oe gesproken ou wordt slechts uitzonderlijk de oe-spelling als enige
aanvaard: koers, soeverein(iteit), toerist. In het merendeel der gevallen wordt oe
naast de voorkeurvorm ou toegelaten: douane, gouverneur, ook doeane, goeverneur,
oe heeft voorrang in boeket, ook bouquet, in loep, ook loupe. Uitsluitend met ou
worden journalist, souper en tournee gespeld.
Radikaler is de vereenvoudiging van ae veelal tot e, gedeeltelijk met bijvorm ae
(encyclopedie, equator, et(h)er, pedagogie, prestatie; prehistorie, presidium en
andere samenstellingen met pre- (prae-), ook praehistorie, praesidium enz.), zelden
met voorkeur voor ae (gynaecologie, ook gynecologie).
Afwijkend is de behandeling van de inlautende ae in pharis/zaeër, verouderde
schrijfwijze voor farizeër. De kommissie heeft farizeër, hebreër, nazireër enz. als
‘afleidingen van grondwoorden op -ee’ (XLI) beschouwd en een schrijfwijze farizeeër
enz. (overeenkomstig feeërie naast fee) voorgeschreven. Afgezien van farizee, dat
niet tot het beschaafde taalgebruik behoort, en het hapax hebree (bij Vondel) gaan
bedoelde geleerde woorden uit op -eër (van Latijn -aeus, Grieks α ος) in het
enkelvoud en op -eën in het meervoud. Gelet op het bestaan van een regelmatige
enkelvoudsvorm op -eër is de ontwikkeling van een retrograde singulatieve afleiding
op -ee (zoals in farizee) naast pluralia op -eën, zoals bij benamingen van plant- en
diersoorten op -(c)ee naast pluralia op -(c)eeën (uit Latijn -ceae) weinig waarschijnlijk
en de gelijkstelling van farizeeër met onderzeeër derhalve een misvatting. Daarentegen
zou de vervanging van Latijn ae (pharisaeus) door e (farizeër, verouderd pharis/zaeër)
in overeenstemming met de behandeling van ae in bastaardwoorden zijn geweest.
Verder heeft de schrijfwijze met -eeë- tot gevolg, dat afleidingen op -ees van
dergelijke grondwoorden overeenkomstig de regel Goereese: Goeree steeds met
twee e's worden gespeld: farizeese. Een twijfelgeval blijft Arameese (zo in de lijst),
waarbij niet vast te stellen is, of men beter Arameese (vanwege Arameeër) dan wel
Aramese (vanwege Aram, cf. Dinantese: Dinant) spelt. Met Europese (zo in de lijst)
is de kommissie alleen niet in de knel geraakt, omdat ze Europeër niet heeft
opgenomen. Immers een spelling Arameeër impliceert noodzakelijk ook Europeeër
en dit op zijn beurt Europeese (tenzij men Europese naast Europa zoals Chinese
naast China spelt!). Voor bastaardsuffixen wordt evenwel enkele e geschreven:
farizeïsch, farizeïsme, nazireaat.
De door de kommissie voor de ie-klank aanvaarde regel heeft ten gevolge, dat
Semietisch en dgl. (door vakgeleerden vrijwel algemeen met ie gespeld) thans met i
dient geschreven: Semitisch (zo reeds volgens de Vries en te Winkel en Beets, die
evenwel jezuïetisch spelden), markiezaat wordt voortaan markizaat, doch karmelietes
blijft met ie! Ook het ‘geleerde’ Sanskrit moet het voortaan afleggen bij Sanskriet,
waardoor de betekenisonderscheiding Sanskrit: Sanskriet in de spelling komt te
vervallen. In eindlettergrepen wordt in de regel ie geschreven, derhalve branie (i.p.v.
brani), doch niet in de ‘vreemde woorden’ mimi, ski, souvenir, taxi enz. ie naast i
heeft biscuit, ook biskwie, artist wordt nu artiest overeenkomstig de uitspraak. In
verkleinvormen, verleden tijd en deelwoorden wordt ie geschreven: mimietje (zoals
tralietje), taxiede, getaxied.
Radikaal zijn de algehele vervanging van ph en rh door f en r (filosofie, reumatiek)
en het toelaten van -izeren, -izatie, -izator naast -iseren, -isatie, -isator (evangeliseren,
evangelisatie, improvisator, ook evangelizeren, evangelizatie, improvizator) alsook
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Een belangrijk novum is de schrapping van h in de verbinding th voor medeklinker,
aan het woordeinde en na f en ch (antraciet, astma, atleet, etnoloog, chrysant, diftong,
autochtoon), terwijl ook voor vokaal h mag worden geschrapt: apot(h)eek, met(h)ode,
t(h)eologie. De meerderheid der kommissieleden wenste ook hier vereenvoudiging
tot t. Daar evenwel de behoudzuchtigen een zodanige maatregel een te geweldige
ommekeer in het bestaande spellingsbeeld achtten, werd ten slotte een tussenvoorstel
aanvaard.
Verder heeft de kommissie regelingen getroffen ten aanzien van de hiernavolgende
letters en letterverbindingen in bastaardwoorden:
De als sj gesproken ch blijft doorogaans bewaard: chocola(da); doch chic, ook
sjiek. Bestaat de uitspraak k (zuidelijk) naast ch (noordelijk), dan worden beide
schrijfwijzen toegelaten, met voorkeur voor ch: chronisch, ook kronisch.
é wordt in de beginlettergreep vervangen door e: etage. Aan het woordeinde blijft
é doorgaans bewaard: refugié, doch komitee naast voorkeurvorm comité! In
verkleinwoorden van woorden op -é en -er wordt steeds -eetje geschreven: cafeetje,
dineetje. Behoudens in vrouwelijke persoonsnamen wordt -ée aan het woordeinde
-ee: soiree, doch refugiée.
Niet uitgesproken h is niet konsekwent geschrapt: ulaan, sawa, da(h)lia,
boeddhisme, sirih (doch brahmaan vanwege de uitspraak). gh wordt gedeeltelijk tot
g, kh algemeen tot k vereenvoudigd: getto, larg(h)etto, kaki.
Franse leenwoorden met gemouilleerde ll worden veelal met ll geschreven, daar
de lj-uitspraak (zoals in biljart, miljard, miljoen [uitsluitend met lj]) in het Noorden
thans voor minder beschaafd geldt.
oe voor gesproken ee wordt bijna algemeen e (economie, feniks); doch homoeopaat.
In oecumenisch, oedeem enz. beslist de uitspraak ten gunste van oe.
Voor oi, oy (= oo) wordt de spelling oo als bijvorm aanvaard: oir, requisitoir, ook
oor, rekwisitoor.
sch (= sj) wordt veelal sj: gletsjer, ook gletscher; doch schibbolet, ook sjibbolet,
sh (= sj) wordt slechts uitzonderlijk sj: shintoïsme, ook sjintoïsme.
tie (= sie) blijft bewaard: advertentie.
u (= oe) wordt oe: boeddhist, goeroe.
Gedekte u wordt uu in de eindlettergreep: bruusk; kaduuk, ook caduc. In
verkleinvormen wordt uu geschreven: parapluutje.
bolsjewiek, nirwana enz. mogen ook met v worden gespeld: bolsjeviek, nirvana.
x (= ks) blijft doorgaans ongewijzigd (complex, flexie), x wordt definitief ks in
tekst, fakultatief in eksamen naast examen, met voorkeur voor ks in sekse, ook sexe.
Vokalische y blijft meestal bewaard (mysterie, symbool, type), doch wordt i in
nimf, piramide, ritme, y heeft voorrang in papyroloog, ook papiroloog; i in cilinder,
ook cylinder. Meervouden, genitieven en verkleinvormen van woorden op -y (met
voorafgaande medeklinker) worden met weglatingsteken geschreven: baby's, baby'tje.
Konsonantische y blijft doorgaans bewaard: yaleslot. Daarnaast evenwel yoghurt,
ook joghurt en jak, ook ya(c)k.
Ten aanzien van de letterverbinding -ion- (-jon-, -yon-, -eon-) heeft de kommissie
een uiterst praktische regel uitgewerkt, die een aanzienlijke vereenvoudiging betekent.
Voor onduidelijke klinker wordt -nn-, elders -n- geschreven:
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akkordeonist, mayonaise, miljonair, revolutionair, spionage, spioneren, rayonnen,
spionnen.
In afleidingen van bastaardwoorden op korte è en enkele medeklinker (in de
woordenboeken regelloos met enkele of dubbele medeklinker gespeld) wordt deze
laatste thans algemeen verdubbeld: banketteren zoals etiketteren, budgettair,
modelleren, parallellisme.
Ook paket(boot) en patriotisme worden voortaan pakket(boot) en patriottisme
(reeds patriottisch).
Enkele veel gebruikte leenwoorden werden in de spelling radikaal (deels fakultatief)
vernederlandst: kooks, reel, toost, trem naast cokes, rail, toast, tram.
De regeling van de schrijfwijze der Nederlandse en vreemde historische namen alsook
van de vreemde aardrijkskundige namen werd opgedragen aan een subkommissie
bestaande uit Hollandse en Vlaamse deskundigen, die bij het verrichten van hun taak
de algemene spellingbeginselen aangaande de bastaardwoorden tot uitgangspunt
dienen te nemen. Daar nu deze woorden voor een belangrijk deel als vreemde en niet
als ingeburgerde woorden worden beschouwd, staat de schrijfwijze ervan niet op
één lijn met die der bastaardwoorden, zodat b.v. in Grieks-Latijnse eigennamen de
spelling ph, a fortiori ae, kan bewaard blijven. Te eniger tijd zal een afzonderlijke
lijst van historische en aardrijkskundige namen verschijnen.
De in België sinds 20 december 1949 bij koninklijk besluit geregelde aanpassing
van de schrijfwijze der Nederlandse aardrijkskundige namen aan de spelling-1946
zal eerlang ook voor Nederland wettelijk worden voorgeschreven.
Met betrekking tot de schrijfwijze der tussenletter -s- heeft de kommissie in hoofdzaak
de voorschriften van de Vries en te Winkel gehandhaafd, s wordt geschreven waar
men deze klank inderdaad hoort (liefdesverklaring), in woorde, waar de aanwezigheid
van s blijkt uit de verscherping van de volgende zachte medeklinker (gevoelszaak)
en ten slotte analogisch naar verbindingen met -s- (rijksschool zoals rijksinstituut).
Ten aanzien van het gebruik van -en- of -e- in samenstellingen heeft de kommissie
regels uitgewerkt, die beslist eenvoudiger zijn dan die van de Vries en te Winkel.
Men schrijft thans -en- of -n- in die gevallen, waar het eerste lid dwingend de gedachte
aan een meervoud opwekt (aalbessenjenever, beukenbos, beukenlaan, boekenkast,
woordenlijst), voorts in samenstellingen met een persoonsnaam als eerste lid
(boerenwoning, herenhuis, weduwenkas), behalve wanneer het eerste lid één bepaalde
(vrouwelijke) persoon aanduidt (Koninginnedag, Onze-Lieve-Vrouwekerk) en in
hereboer en de samenstellingen met pete- (petekind). Elders wordt de tussenklank
als -e- geschreven: beukebast, beukehout, hondebrood, kattestaart (ook als plantnaam),
kippeëi, notedop. In twijfelgevallen, waar de onderscheiding tussen noodzakelijk
meervoud of enkelvoud niet of moeilijk te treffen is, heeft de kommissie moeten
‘hakken’, veelal ten voordele van de e-vorm: krullekop, kurketrekker, hondehok,
mussenest, konijnevangst (doch garnalenvangst!), hondeziekte (doch -en- in
samenstellingen met -kunde en -leer: ziektenkunde, ziektenleer). Wanneer een
persoonsnaam of kennelijk meervoud geen plurale op -n heeft, wordt het eerste lid
in de samenstelling als -e- geschreven: danseusejurk, horlogewinkel.
De hoofdstukken IV, VI-IX van de leidraad brengen algemene richtlijnen ten
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aanzien van de lettergreepverdeling, de schrijfwijze der hoofdletter en de woordtekens
(koppel-, deel- en weglatingsteken), welker gebruik in niet geringe mate wordt beperkt
en vereenvoudigd. Zo worden namen van windstreken (behoudens als zij tot een
aardrijkskundige naam zijn geworden), weekdagen, maanden en jaargetijden voortaan
met kleine letter geschreven. In verbindingen met Sint wordt het koppelteken
voorschrift: Sint-Niklaas. De genitief- en meervouds-s wordt in Nederlandse en
bastaardwoorden alsook in eigennamen vast aan de naam geschreven, behalve na
vokalen, die zonder weglatingsteken ten onrechte met een gedekte klinker zouden
kunnen worden gelezen: bureaus, etuis, jockeys, logées, logés enz., doch Anna's,
menu's, piano's enz. Het meervoud van woorden op niet uitgesproken -s verschilt in
de spelling niet van het enkelvoud: bourgeois, rendez-vous. Bij pluralia van woorden
op niet uitgesproken -x of -z wordt s vast aan het woord geschreven: entre-deuxs,
cache-nezs. In de verkleinvormen wordt -tje aan het grondwoord aaneengeschreven:
rendez-voustje, cache-neztje, entre-deuxtje (ook entredeutje). De verkleinvormen
van woorden op niet uitgesproken -e worden met -je (-pje of -tje) vast aan het
grondwoord gespel: cakeje, framepje, dictionairetje (maar dan ook directoiretje i.p.v.
directoirtje in de lijst).
Het gebruik van het deelteken in bastaardwoorden is niet bindend: vacuüm of
vacuum.
Voor het aaneenschrijven van woorden werden geen vaste regels ontworpen (zie
de ‘Inrichting van de lijst’, 1). Wel werd uitgemaakt, dat in telwoorden de veelvouden
van 100 en 1000 alsook de gehele getallen beneden 100 worden aaneengeschreven:
tweehonderd, tweeduizend, eenendertig, vijfhonderd drieëntwintig. Samenstellingen
van er met een voorzetsel worden als één woord geschreven: eraan, ervan zoals
daaraan, hiervan.
Aan de samenstelling van de eigenlijke woordenlijst werd grote zorg besteed. De
woordenlijst is allerminst maakwerk en willekeur, maar de vrucht van zorgvuldige
en vaak langdurige besprekingen.
Zo heeft de kommissie bij een groot aantal substantieven op -te en op
onbeklemtoonde -ie de uitbreiding van de meervoudsuitgang -s ten koste van -n
erkend: dikten en diktes (Beets dikten), gewoonten en gewoontes (Beets gewoonten),
acceptaties (Beets acceptatiën en acceptaties), academies en academiën (Beets
academiën en academies), evangeliën en evangelies (Beets evangeliën), minder vaak
bij substantieven op -de en op beklemtoonde -ie: liefdes en liefden (zonder meervoud
bij Beets), harmonieën en harmonies (Beets harmonieën), compagnies en
compagnieën (Beets compagnieën).
De jonge ontwikkeling van een vrouwelijke meervoudsuitgang op -s (naast -n
tegenover uitsluitend -n voor het mannelijk) werd bij een aantal voor het merendeel
afgeleide vrouwelijke persoonsnamen op -e, algemeen bij die op -iste erkend:
amazonen en amazones (Beets amazonen), kampioenen en kampioenes, collectanten
en collectantes, pianisten en pianistes, telefonisten en telefonistes en, met voorkeur
voor -s, typistes en typisten.
Verder verdringt -s als duidelijke meervoudsuitgang de (behoudens in sandhi) niet
uitgesproken uitgang -n in het meervoud van bastaardwoorden op -e, minder vaak
bij echt-Nederlandse woorden: akten en aktes (Beets akten), ballades en balladen
(Beets balladen en ballades), mossels en mosselen (Beets mosselen en mossels).
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De kommissie heeft de wisseling s: z in een aantal meervouden en infinitieven
aanvaard: kruisen en kruizen (figuur, muziekterm, lichaamsdeel), onsen en onzen,
polsen en polzen, sausen en sauzen (meervoud en infinitief) niesen naast niezen.
Het femininum van boud is boude en boute. Het in Vlaanderen gebruikelijke
Kempisch werd (vrij radikaal) verworpen voor Kempens. Bij werkeloos naast werkloos
wordt niet langer betekenisverschil aanvaard.
De verleden tijden en deelwoorden van aanschouwen, mogen, schrikken (schrik
krijgen), uitscheiden (ophouden), vriezen, willen en zweren (etteren) zijn: schouwde
aan, aangeschouwd naast aanschouwde, aanschouwd; gemogen of gemoogd, gemocht;
schrok, geschrokken; scheed uit, uitgescheden (voor gesproken schee uit, uitgeschejen)
naast scheidde uit, uitgescheiden; vroos naast vroor; wou, wouden (voor gesproken
wouen) naast wilde(n); zweerde naast zwoor. Bij delven, kerven werden zwakke
vormen aanvaard. Bij kruien werden de sterke en bij leggen de lei-vormen geschrapt,
bij aantijgen de zwakke vormen, enz.
Bij substantieven vermeldt de woordenlijst het genus en het meervoud, bij
adjektieven de verbogen vorm en de trappen van vergelijking (voor zover verschillend
van het grondwoord + -e, -er of -st), bij de werkwoorden de verleden tijd en het
verleden deelwoord. Bij dubbel genus, meervoud enz. betekent ‘of’ gelijkwaardigheid,
‘en’ ongelijkwaardigheid, in welk laatste geval het vooropgestelde steeds voorrang
heeft. ‘Zie’ verwijst naar een spellingdoublet (van een voorkeurvorm), ‘zie ook’ naar
een vormdoublet.
***
De nieuwe Woordenlijst van de Nederlandse Taal vertoont duidelijk de kenmerken
van een kompromisregeling in betrekkelijk behoudende richting. Vooral ten aanzien
van het genus en het pronominale gebruik werd bewust gestreefd naar een voor allen
aannemelijk beginsel van vereenvoudiging. Hoezeer ook de hier geboden oplossing
van het netelige genusprobleem zoals elke bemiddelingspoging een kunstmatig en
vaak opportunistisch karakter vertoont, de kommissie heeft in deze ongemeen lastige
materie ongetwijfeld verdienstelijk werk geleverd. Zij vertrouwt die regeling te
hebben gevonden, die zowel het noordelijk als het zuidelijk taalgebruik en de
schrijftaaltraditie recht laat wedervaren. Met name de v.(m.)-aanduiding geeft ruim
baan en aan het zuidelijk konservatisme en aan de Noordnederlandse (gedeeltelijk
ook Westvlaamse) neiging tot vermannelijking.
Bij de spelling van bastaardwoorden gevoelden vooral de Noordnederlanders meer
voor geleidelijke vernederlandsing van het vreemde woordbeeld. De Vlaamse neiging
tot radikale vernederlandsing, zoals deze o.m. in het Modern Woordenboek van
Verschueren konkreet tot uitdrukking komt, werd door de kommissie bewust geremd.
De kommissie heeft niet willen voorschrijven, doch hoofdzakelijk slechts vaststellen,
hoe het huidige gebruik is. Wat nu tot stand werd gebracht, geeft alleen de
mogelijkheid van heden weer. Vanzelfsprekend kunnen bij een volgende druk van
de woordenlijst de wijzers worden bijgezet. Inmiddels is een strikte toepassing van
de nieuwe schrijfwijze overeenkomstig de voorschriften van de woordenlijst vrijwel
uitgesloten. Van de behoudzuchtigen kan immers niet worden verwacht, dat ze de
progressieve spelling (k, ks, oe enz.) zullen gebruiken in alle gevallen, waar de
woordenlijst deze schrijfwijze aanbeveelt (klassiek, sekse, loep) of als enige aanvaardt
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woorden met aanbevolen of zelfs uitsluitend konservatieve spelling (brancardier,
inclusief, macaber, secundair, viaduct enz.)2) de vernederlandste schrijfwijze toe te
passen. Wie analyzeren (naar -izeren), ekskuseren, elektricien, kanneleren,
kolporteren, kreatie, foerage spelt, zal onvermijdelijk ook * katalyzator (naar
improvizator), * ekskluzief, * ekskursie, *mekanicien, * kannelure, * kolporteur (naar
direkteur, kondukteur), * kreëren, * doeblet schrijven voor katalysator, exclusief,
excursie, mecanicien, cannelure, colporteur, creëren, doublet (uitsluitend zo in de
lijst). Velen die zonder enige schroom k voor c spellen, zullen zich bij filozofie (dat
in elk geval storender is dan * katalyzator) alsnog betomen.
Zoals steeds bij kommissoriaal werk hebben de samenstellers der lijst vaak hun
persoonlijke voorkeur moeten offeren. Men kan betreuren, dat bij de splitsing in
fakultatieve en verplichte zij-woorden praktische overwegingen eerder dan strikt
wetenschappelijke hebben gegolden en dat met name de schrijfwijze der
bastaardwoorden te veel dubbelvormen toelaat. Ten aanzien van genus en
bastaardwoorden heeft de kommissie opzettelijk niet radikaal ingegrepen, maar
bewust kool en geit gespaard door twee vormen resp. twee spellingen toe te laten.
Haar oplossing is er een van een vergaand kompromis tussen behoud en progressie,
waarbij de behoudende richting het althans uiterlijk van de vooruitstrevende heeft
gewonnen. In vrijwel de meeste gevallen drukt de woordenlijst een voorkeur uit voor
het traditionele en zuidelijke genus bij vanouds vrouwelijke substantieven met dubbel
genus v.(m.), voor de traditionele en noordelijke schrijfwijze bij bastaardwoorden
met dubbele spelling (c of k, qu of kw, th of t enz.).
De thans geldende Leidraad en Woordenlijst van de Nederlandse Taal zijn lang
niet volmaakt, maar als handleiding bij spelling en genusregeling bruikbaar en zelfs
waardevol, terwijl anderzijds deze door Hollanders en Vlamingen gemeenschappelijk
samengestelde woordenlijst een alleszins betrouwbaar beeld geeft van de levende
taal van Noord- en Zuid-Nederland.
***
Wat de officiële invoering der nieuwe spelling betreft, heeft de Nederlandse regering
afgezien van haar oorspronkelijk voornemen om de nieuwe schrijfwijze onmiddellijk
zonder overgangstermijn verplicht te stellen. De datum van inwerkingtreding (voor
Nederland uiterlijk 1 september 1955) zal in overleg met de Belgische regering
eerlang worden vastgesteld. Ten aanzien van de toepassing der spellingregels in
bastaardwoorden met dubbele schrijfwijze, is het nagenoeg zeker, dat de Nederlandse
ministerraad de konservatieve voorkeurspelling voor het onderwijs en het ambtelijk
gebruik zal aanbevelen, zonder daarom de vooruitstrevende schrijfwijze te verbieden.
In België heeft de kommissie van advies tot taak de regering omtrent de keuze der
schrijfwijze van bastaardwoorden te adviseren. Welke ook de voorkeur der Vlamingen
zij, het Vlaams belang in België vordert ten deze een eenvormige regeling voor Noord
en Zuid.

2) Zie de voorbeelden bij Pauwels, o.c. 17-18.
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Literaire kroniek
De erfenis van Arthur Rimbaud
Bij de honderdste herdenking van zijn geboorte (20 October 1854)
door F. Kurris S.J.
EEN dichter die zichzelf kunstmatig aan de rand der krankzinnigheid heeft gebracht,
wordt gemakkelijk tot een mythe. Zeker, wanneer hij op zijn 19e jaar afziet van alle
poëtische werkzaamheid en tot vlak voor zijn dood handel drijft ergens in Afrika.
De verklaringen die men voor de aberratie's van Arthur Rimbaud heeft gegeven,
voldoen geen van alle, behóeven trouwens ook niet te voldoen voor wie zonder
vooroordeel de overgebleven teksten leest. Welke ook de oorzaak zij van zijn
krimpende zielesmart, haar roepen gaat uit naar de grote Onbekende en de oprechtheid
van die kreet wijst op een jarenlange agonie. ‘Sa vie, un malentendu’, schrijft Claudel.
Zijn oeuvre is beperkt tot twee kleine bundels gedichten en een soort van geestelijk
testament, in fonkelend proza. Als geschreven in een toestand van hypnose eist het
in zijn geheimzinnigheid volle overgave van de lezer. Het doet bijwijlen denken aan
de laat-middeleeuwse Villon of aan sommige Pensées van Pascal. Dezelfde
raadselachtigheid, dezelfde metaphysieke nood, eenzelfde verscheurdheid en weifelen
tussen realisme en wanhoop.
In de tijd waarin Rimbaud leefde (1854-1891) begonnen de wetenschappen hun
trotse bloei te tonen en ontstond een wereldbeeld waarvan de zin nog moest ontdekt
worden. De poëzie van Rimbaud heeft het anderen mogelijk gemaakt de nieuwe
tekens te verklaren en ook de Schepper te gaan eren cum novo cantico.
***
Geboren in het Franse Ardennen-stadje Charleville vertoonde Arthur Rimbaud vanaf
zijn jeugd een merkwaardig instinct voor wat tegen de keer ingaat. Zijn afwijzing
van alle conformisme kome óns al vrij normaal voor, in die omgeving was de jongen
een steen des aanstoots voor wie met hem omgingen. En Charleville mag dan een
schilderachtige touristenplaats zijn, voor Arthur herbergde het, ‘supérieurement idiote
entre les petites villes de province’, slechts benepen burgerlijkheid en dom fatsoen.
Op de middelbare school was hij een brillant leerling. Zijn oproerigheid kwam
dus niet voort uit intellectuele onmacht, en het latere verzet tegen de klassieke regels
der prosodie en tegen de gebruikelijke uitdrukkingswijze der dichters wijst niet op
gebrek aan onderlegdheid. Maar de lectuur van Lucretius, Tibullus en der belangrijkste
Franse dichters uit de 16e, 18e en 19e eeuw schiepen in de zestienjarige knaap een
baaierd van tegenstrijdige sentimenten en halfverwerkte levenswijsheden.

Streven. Jaargang 8

157
Het zou echter al te simpel zijn om het oeuvre van de volgende jaren alleen aan zijn
intelligentie en ingeboren nonconformisme toe te schrijven. Vijftien jaar oud zegt
Arthur meer uit dan de droefgeestigheid en levensangst van de ongewende puber.
Een fundamenteel heimwee naar ‘zuiverheid’ dat zich nu eens uit in spot, dan weer
in gekerm of onverwachte energie-ontladingen, is het hoofdthema van zijn eerste
gedichten. Zijn leven lang zal hij trouwens bezeten blijven van dit verlangen naar
loutering; telkens keert het motief van de zee, het water, de boot terug; steeds wil hij
ontsnappen aan het al-te-menselijke en op zoek gaan naar de pure Bron. Wat hij voor
de consequentie's der bourgeois-cultuur houdt, de zonde met haar remedie, het
christendom, aanvaardt hij niet: hij zoekt een uitweg jenseits vom Guten und Bösen,
ver van het materialisme dat zijn milieu hem toewasemt....
Het op en neer reizen begint. Hij trekt naar Parijs, doorkruist België en vertoeft
ten slotte, gechaperonneerd door de tien jaar oudere Verlaine, enkele dagen in Londen.
En dat alles vóór zijn twintigste jaar! De literaire fijnproevers der Franse hoofdstad
staan verbaasd over het talent van deze provinciaal - Victor Hugo spreekt van
‘Shakespeare enfant’! -, ze worden gechoqueerd en tegelijk bedwelmd door het
verleidelijk aroom zijner poëzie, een mengeling van ironie en visionnair realisme.
Wonderlijk hoe branie en tederheid, cosmisch gevoel en oproerig idealisme van den
beginne samengaan in zijn werk. Opzettelijk verhardt Rimbaud zijn kleuren, schept
nieuwe woorden en verrassende beelden om lucht te geven aan zijn onvrede met de
politieke en sociale constellatie en met de troebele sentimentaliteit die hij overal
meent te vinden. Dit rousseauiaans heimwee naar de in zijn omgeving en in zichzelf
verloren gegane zuiverheid brengt hem ook tot schaamteloze godslasteringen en
immoraliteiten: alles is zuiverder dan de onwaarachtigheid van de bourgeois, die
hem verstikt!

Het Kwaad
Terwijl het rode gespuug van de mitrailleur
Heel de dag fluit door de oneindigheid van de blauwe hemel;
De bataillons, scharlaken of groen, in groten getale
In het vuur neerstorten, bij de Koning die met hen spot;
Terwijl een afschuwelijke dwaasheid huishoudt
En van honderdduizenden mannen een rokende hoop maakt;
- Arme doden! in de zomer, in het gras, in je vreugde,
Natuur! Jij, die die mannen maakte op heilige wijze!.... - Is er een God, die lacht bij het zien van de damasten dwalen
Der altaren, van de wierook, van de grote gouden kelken;
Die bij het gewieg der hosanna's inslaapt,
En wakker wordt, wanneer moeders, ineengekrompen
In hun angst, en wenend onder hun oude zwarte muts,
Hem een twee-sousstuk geven, gebonden in hun zakdoek!

***
Maar na korte tijd reeds gaat Arthur Rimbaud inzien, dat zijn methode niet toereikend
is. Evenmin als het contact met de literaire corypheeën blijkt de gevestigde poesis
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verschillen van de vorige. In de Lettre du Voyant, geschreven aan zijn leraar Izambard,
zet hij zijn plan uiteen. Het is de roeping van de dichter tot het onbekende te geraken,
het onbewuste te ontdekken en zichzelf ziener te maken. Tot nu toe hebben de dichters
weinig anders gedaan dan hun eigen gevoelens geuit, het schone beschreven, gespeeld
met klanken en rhythmen; thans is het ogenblik aangebroken om de logica eindelijk
opzij te zetten opdat de wereld boven zichzelf uitgeheven worde; als hoogste Geleerde,
die vrijwillig de woestijn ingaat, belast met de mensheid, moet de dichter zich ziek,
ja misdadig en monsterachtig maken. Trots zal hij als Prometheus het vuur des hemels
stelen om de mensen het leven te geven.
Tot dat doel gaat Rimbaud methodisch het ‘perverse’ nastreven, d.w.z. datgene
wat niet logisch is en openstaat naar het onbekende; de gewone kaders worden
doorbroken; door een werkelijke ‘ascese’ van hallucinatie's bewerkt hij een totale
ommekeer in zijn gemoedsleven. De Illuminations, gedichten in proza, getuigen van
zijn ontdekkingen. Opium en sterke drank helpen hem om zich een doorgang te banen
naar de Vrijheid. Zijn uitspattingen komen niet voort uit zwakheid of onbeheerstheid:
ze zijn een opzettelijk gekozen opgang naar de waardigheid van ‘fils du Soleil’....
Tastend zoekt hij dan zijn weg in die wereld van onvermoede geheimen. Als een
alchimist brouwt hij een nieuwe taal om ideeën te verwoorden die geen ideeën meer
zijn, en klanken te wekken die slechts bedoelen de trance te bestendigen. De lezer
van die poëzie leeft in een Erlkönig-sfeer. Metaphoren en vergelijkingen worden
symbolen, en de mythe werkelijkheid. Objecten worden slechts aangeduid tot
suggestie van het onzintuigelijke, en de beelden slaan in hun veelheid als golven
tegen elkaar opdat uit het schuim er van de Geest geboren worde.

Bloemen
Vanaf een gouden trap, - temidden van de zijden linten, het grijze gaas,
het groene fluweel en de kristallen schijven die zwart aanslaan als brons in
de zon, - zie ik het vingerhoedskruid opengaan op een tapijt van zilverdraadwerk,
van ogen en haarlokken.
Gele goudstukken gestrooid op de agaatsteen, mahoniehouten pilaren die
een koepel van smaragden torsen, ruikers van wit satijn en fijne robijnen
roeden omgeven de waterroos.
Als een god met enorme blauwe ogen en sneeuwwitte vormen, trekken de
zee en de hemel de menigte jonge, sterke rozen naar de marmeren terrassen
toe.

***
Rimbaud heeft aangevoeld dat metaphysiek slechts mogelijk is dank zij een
boven-rationele intuïtie. Maar in zijn onbeholpenheid heeft hij die hyper-objectiviteit
menen te vinden in zijn mystiek van het perverse. Gelijk onze eigen tijdgenoten
anti-aesthetisch en ‘functioneel’ dichtend trachtte ook hij de dingen in en door het
vers te ontdekken1); Rimbaud wist ook al dat poëzie en zelfs schoonheid niet identiek
zijn met aesthetisme, vorm-cultuur, en weinig kon hij vermoeden, dat mede dank zij
hem nog honderd jaar later het subjectieve dichten vooral uit zou zijn op de objectieve
1) Zie: ‘Stroomgebied - een inleiding tot de poëzie van de na-oorlogse dichtergeneratie’ door
Ad den Besten. Amsterdam, 1954. p. 36.
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‘De poëtische aftandsheid was een belangrijk element in mijn
woord-alchimie. Ik gewende mij aan de eenvoudige hallucinatie: ik zag
zeer duidelijk een moskee waar een fabriek stond, een trommelaarsschool
die door engelen gebouwd was, open rijtuigen op de hemelwegen, een
salon op de bodem van een meer; de monsters, de mysterie's; de titel van
een boulevardstuk joeg plotselinge schrikbeelden bij mij op.
Vervolgens verklaarde ik mijn magische drogredenen door middel van
woorden-hallucinatie!
Ten slotte vond ik mijn geestelijke wanorde heilig. Ik voerde niets uit, ten
prooi aan een zware koorts: ik benijdde de beesten hun geluk, - de rupsen,
die een beeld zijn van de onschuld van het voorgeborchte, de mollen, van
de slaap der maagdelijkheid!’
De zwakke plekken dezer poesis - het instinct als metaphysieke grondslag en de
totale verwerping der ideeën - zullen uiteindelijk wel het abrupte einde van de dichter
veroorzaakt hebben, hoewel de onmiddellijke aanleiding er toe de aanslag van
Verlaine op zijn leven schijnt te zijn (Brussel 1873). Een leven dat stelselmatig de
bandeloosheid nastreeft verstrikt zichzelf; loutere kleurenmagie en kaleidoscopische
vertekeningen bieden geen perspectief, omdat de dichter zélf aan het verkregen
uitzicht op het Mysterie toch weer een limiet stelt: de wolken zijn wel op zijn bevel
verzwonden maar hij heeft zich te laag geplaatst om het gehele land te kunnen
overzien....
In zijn meesterwerk Une Saison en Enfer belijdt Arthur Rimbaud zijn échec. In
eenzaamheid blijft hij zich tegen het christendom verzetten; zijn hybris heeft hem in
een impasse gebracht waaruit hij slechts door de aanvaarding van erfzonde en
Verlossing bevrijd kan worden, maar nog lang zal hij God laten wachten.... Verblind
door het licht van de Geest dat hij heeft menen te aanschouwen maar dat geen
ver-klaring heeft gegeven, voelt hij zich gevloekt en uitgebannen. Maar mét de
verwerping van zijn verleden blijft hij getuigenis afleggen van zijn geloof in de Geest
en de Waarheid. 19 Jaar oud schrijft de dichter Rimbaud, vervuld van een naamloos
heimwee, zijn laatste regels:
‘De levensmoeheid heeft mijn liefde niet meer. Woede-uitbarstingen,
uitspattingen, krankzinnigheid, - waarvan ik alle vervoeringen en rampen
ken, - mijn hele last is neergelegd. Laten wij zonder duizelig te worden
de omvang van onze onschuld waarderen....
Ik wil de vrijheid in het heil: hoe ze na te jagen?....
Als God mij eens de hemelse, ijle kalmte gaf, het gebed, - gelijk de heiligen
vroeger. - De heiligen, krachtfiguren! De anachoreten, kunstenaars zoals
er geen meer nodig zijn!’
***
Dan begint de laatste, en verreweg de langste etappe van zijn pelgrimstocht. Na een
zevenjarige odyssee door heel Europa en verder tot op Sumatra en Java vestigt hij
zich ten slotte in Aden aan de kust van de Rode Zee. Tot vlak voor zijn dood (1891)
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leidt hij daar dan een heel gewoon bestaan als bona fide koffie-handelaar, hard
werkend en afkerig van alles wat zweemt naar literatuur!
Historici hebben tevergeefs een verklaring trachten te vinden voor deze totale
ommekeer, terug naar de bourgeois-stijl. Rimbaud is weer ‘menselijk’ gaan leven:
uit conformisme, uit pure levensnoodzaak, gedreven door zijn geweten? Zijn einde
wijst er op, dat het drama in werkelijkheid nooit is afgebroken en dat het leven van
de factorij-bestuurder slechts een pauze is geweest in zijn krampachtig reiken naar
de ware Geest. Het vuur is smeulend gebleven. Lijdend aan kanker, waarvan het
proces vermoedelijk verhaast is door een ernstige infectie,
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moet hij naar Europa terug. Veertien dagen voor zijn dood geeft Rimbaud zich ten
slotte gewonnen aan Hem op Wie hij vanaf zijn 19e jaar zegt gewacht te hebben
‘avec gourmandise’.
***
Slechts vier jaren heeft Arthur Rimbaud deelgenomen aan het literaire leven. Met
aarzeling schrijven wij ‘literaire leven’, vrezend dat deze term verstaan zal worden
in de zin van ‘schone letteren’ à la Parnasse; want juist de metaphysieke nood is
sinds Rimbaud in het objectief der poëzie gekomen.
Stamelend misschien maar oprecht is de boodschap van Rimbaud doorgegeven
en weinig dichters hebben in zijn spoor de ogen meer durven te sluiten voor hetgeen
zij als volle realiteit ervaren. Zij ontwijken de verantwoordelijkheid niet meer. Na
hem, tot in onze dagen, is de poëzie onbekommerd of ‘er over vijftig jaar nog over
haar gesproken zal worden’ en zoekt zij de zin van het hic ei nunc. Het is merkwaardig
hoe bijvoorbeeld de inleiding van Ad den Besten op ‘Stroomgebied’ in veel opzichten
toegepast lijkt bij Rimbaud. De fakkel is blijkbaar steeds doorgegeven en er was
derhalve voldoende brandstof om hem aan te houden.... Na een ééuw wordt er nog
over gesproken!
Wie zich aan de volle werkelijkheid overgeeft - mét of zónder heimwee - vraagt
tevens naar de betekenis er van. Als de profeet Daniël voor Belsjassar onthult de
dichter de tekens welke de loop der geschiedenis afbakenen. Onbeholpen betast hij
de contouren van het wereldbeeld, onbeholpen vooral in een tijd van veranderingen
en overgang. Hij fixeert wat absoluut is in het vergankelijke, en ‘waard-eert’ het. Hij
is degene die namen geeft aan het nieuwe dat de altijd vruchtbare schepping
voortbrengt, niet alleen aan de tamme dieren maar ook aan alle dieren in het wild!
‘En Adam sprak het woord en het werd ding.
En van het eens genoemde werd hij koning;
Hij onderwierp de chaos aan zijn woord.
..............................................
En Adam sprak het woord en het was goed.
Het was geen kooi en geen vergulde klem,
Het was geen lijmstok en het was geen angel.
Het was geen valkuil in het duistre groen.
Het was verlossing uit het ongezegde,
Schepping naar beeld en naar gelijkenis;
Noemen was het ding maken wat het is’.
(B. Aafjes: ‘In den Beginne’ I)

De dichterlijke activiteit gaat dus ook verder dan de logica; zij kan bovendien een
terrein beslaan dat hoger ligt dan het schone gevoel, of lager dan de hartstochten die
gewoonlijk beschreven worden. Maar of nu de lyrische ontboezeming of het epische
gebeuren onderwerp is der poëzie, steeds wordt de ‘anecdote’ overstegen en bezielt
de dichter zijn ‘stof’; in en door de geest - in laatste instantie dus in en door de
adequate vormgeving - van de dichter komt zij tot menselijk leven, wordt haar
Vorhandensein verheven tot Dasein.
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Wanneer mystiek de erkenning van Gods immanentie veronderstelt en dus van
een geestelijke alomtegenwoordigheid in het bestaande, is het epitheton ‘un mystique
à l'état sauvage’ (Claudel) meer dan een schone hulde voor Rimbaud: hij heeft met
een uitzonderlijk talent het peillood gehanteerd in een nieuw
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gebied en anderen in staat gesteld een ongekende diepte te bereiken. Hij heeft een
Claudel mogelijk gemaakt!2).
Bovendien is hij zelf overtuigd geweest van zijn overgave aan het Absolute. Dat
dit bewustzijn wezenlijk verschilde van de christelijke geloofszekerheid en dat hij
zijn offers gebracht heeft aan zijn eigen, eenzaam godsidee neemt niet weg, dat zijn
leven geen Kainsoffer was.
37 Jaar lang is het Arthur Rimbaud hard gevallen terug te slaan tegen de prikkel,
zijn trots scheen onbuigzaam, maar de metaphysieke nood verliet hem niet. De Heer
was hem ten slotte genadig.

2) Onlangs schreef deze nog over zijn vader-in-poeticis: ‘.... Rimbaud a exercé sur moi une
influence séminale, et je ne vois pas ce que j'aurais pu être si la rencontre de Rimbaud ne
m'avait pas donné une impulsion absolument essentielle’ in ‘Mémoires Improvisés’, recueillis
par Jean Amrouche. Paris-Gallimard, 1954. p. 26.

Streven. Jaargang 8

162

Kroniek
De Internationale Afrikaanse Studiedagen1)
door Prof. Dr V. van Bulck S.J.
ENGELSEN, Fransen, Italianen, Portugezen, Nederlanders, Zuid-Afrikaners en
Belgen spraken te Gent in het kader van de internationale jaarbeurs over de
samenwerking met de inheemsen. Zij bedoelden echter geenszins één en hetzelfde.
Dit bleek telkens weer, wanneer de voorzitter, M. Van den Abeele, de stellingen van
de buitenlanders aan de belgisch-kongolese staatsopvatting toetste. Al dadelijk kon
men bemerken welke ontzaglijke moeilijkheden daar oprezen wijl de standpunten
totaal verschillend waren. Voor de énen is het een recht, voor anderen een plicht,
sommigen zien het als een voordelige zaak, anderen weer als de enige uitweg, of
althans als de minst ongunstige oplossing.
Over één enkel punt schijnen allen het eens te zijn: zonder samenwerking met de
inboorlingen is de economische ontwikkeling van Afrika niet langer meer te
verwezenlijken. Of men dit nu spijtig vindt, dit doet niets ter zake. Het is een brutaal
feit en er ligt geen andere weg meer open voor de Europeanen. Dit blijkt niet enkel
de mening te zijn van sommige oud-kolonialen, die, voor het rijzende tij der
kleurlingen, reeds aan den lijve gevoelen dat in een nabije toekomst de metropool
haar uitzonderlijk begunstigde stelling zal moeten prijsgeven. Ook Zuid-Afrika houdt
er blijkbaar die stelling op na. Het ontstaan van een middenstand bij de naturellen
wordt als een verheugend voorteken aangestipt. Apartheid en samenwerking kunnen
samengaan, verklaren zij, mits beide zich afzonderlijk en in eigen lijn ontwikkelen.
Juist die verheffing van het economisch peil bij de naturellen zou het bewijs leveren
dat apartheid leefbaar is.
Voor de Nederlanders lijkt dit zelfs een zeer voordelige oplossing. Maar is er dan
geen hoop meer in de toekomst vriendschappelijk en gemeenschappelijk bij te dragen
tot de verdere economische ontwikkeling? Een industriële plantage hoeft immers
geen enclave te vormen te midden van de akkers van inboorlingen. Als de éne het
kapitaal en het vernuft en de andere zijn werkkracht ten dienste stelt, zou dan een
vredige oplossing niet denkbaar blijven? En zou dit voor beiden niet de meest gunstige
oplossing bieden ook voor de toekomst?
De Fransen begroeten die oplossing als een prijzenswaardig bewijs van grenzeloze
menslievendheid. Vroeger heerste er bij de minderbedeelden slavernij, dwangarbeid,
hongersnood en de meest erbarmelijke ellende. Dank zij de toenadering uit het Westen
zal weldra alle onrecht verdwijnen. In de plaats daarvan komen vrijheid voor iedere
burger, medezeggingsrecht van allen in de gemeenschap en gelijkheid voor de letter
van de wet van het Frans gemenebest, een werkerscodex die boven alle regionale en
sociale verscheidenheid staat, verzachting van de lichamelijke kwalen door
geleidelijke aanvulling van de hygiënische

1) Gent, 24-25 September.
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en medische kaders, beperking der misbruiken door sociale verplichtingen. Er blijven
weliswaar gapende leemten: het alcoholmisbruik viert hoogtij, de veelwijverij wordt
door de jongste wetgeving zelfs in de hand gewerkt, naast het islamitisch statuut
wordt het christen statuut nog altijd niet erkend. Niemand ontkent echter het hoogedele
van zulk een offervaardige toenadering, die verder zal worden doorgevoerd naar de
mate waarin dat economisch uitvoerbaar zal blijken. Tijdelijk zal men nog moeten
vasthouden aan enkele minder aangename eisen, zoals b.v. aan de bestaande lage
lonen daar goedkope werkkrachten nog onmisbaar zijn. Maar met de economische
groei zal geleidelijk ook de sociale wetgeving verder kunnen uitgewerkt worden.
Tijdelijk kan men, ook zonder medewerking van de inboorlingen, vérdragende
plannen uitvoeren, voegt Engeland er aan toe. Zie b.v. het Gezira-schema: het
vruchtbaar maken van een uitgestrekte waterloze vlakte dank zij een wel bestudeerde
afdamming van het Nijlwater. Jarenlang voerde men hier westerse planning uit met
westers kapitaal, zonder enig begrip of ook maar de minste toenadering van de kant
der inboorlingen. Men moest zelfs geld toegeven om enige voorafgaande proeven
te kunnen doen. Eerst nadat de plaatselijke bevolking met eigen ogen had gezien
hoezeer de onderneming slaagde, kwam er ook van hun kant belangstelling om
eindelijk het plan toe te passen, dat zonder hen was uitgedacht en uitgevoerd.... en
dit met het risico er alles bij in te schieten als eventueel, door een al te vroegtijdige
autonomie, het plan vóór de volledige verwezenlijking zou verijdeld worden. Ook
die edelmoedigheid moet een koloniale grootmacht er voor over hebben. Meer dan
eens loopt planning uit op spot en ondank, niet zozeer uit kwaadwilligheid als wel
omdat opzet en bedoeling niet begrepen worden. Echte kolonisatie ging steeds met
onbaatzuchtigheid gepaard, wat sommige anti-kolonialen er ook over denken mogen.
Italië neemt een eigen standpunt in. Eurafrika is niet alleen bedoeld om tussen
West-Europa, Rusland en de Verenigde Staten de vrede te bestendigen; het zal ook
vruchtbaar bijdragen tot de economische bloei van al de betrokken partijen. Met
verenigde krachten zal men kunnen verwezenlijken wat anders nooit tot stand zal
komen. Het éne werelddeel heeft grondstoffen en goedkope werkkrachten, het andere
heeft kapitaal en vernuft; het éne beschikt over het physisch onontbeerlijke, maar
het andere over het onmisbaar verstandelijke. Wat betekent het bezit van een schat,
als men niet in staat is die uit te buiten? Welk een heerlijke toekomst in het verschiet,
als allen samenwerken en elkander harmonisch aanvullen?
Beslist en bezield springt Portugal in de bres om als Christen en als mens te wijzen
op een onloochenbare plicht, die thans de vroegere conquistadores dwingt tot wijziging
van hun buitenlandse politiek. Vroeger kon men nog naïef menen dat alleen
westerlingen het volledig mens-zijn in pacht hadden. Die tijd is echter voorbij.
Voortaan is het een bewezen feit dat de mogelijkheid tot beschaving noch aan
huidskleur, noch aan taal, noch aan ras gebonden zijn. Het stoffelijk peil van een
volk verheffen is een weldaad. Veel verdienstelijker nog blijft het, bij te dragen om
zijn evenmens geestelijk te veredelen en tot volledig mens-zijn te ontplooien door
het kerstenen van hun zielen. Een grootmacht met een hoog christelijk ideaal zal
overal waar zij optreedt, diezelfde deugden ook bij anderen doen ontkiemen. Wee
echter het land dat zelf van binnen voos is. Hoe zou het als pleegvader kunnen
optreden zonder overal ziektekiemen te verspreiden?
Hebben de grootmachten de keure van San Francisco niet ondertekend,
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waarbij zij plechtig beloofden alles in het werk te zullen stellen om de minderbedeelde
landen te helpen in hun ontwikkeling, zodat deze zo snel en zo volledig mogelijk tot
algehele ontvoogding kunnen geraken, vraagt de Belgische rapporteur. Daarop mag
men niet meer terugkomen. De vraag luidt dus alleen, of men zijn woord gestand
wil doen en of men inderdaad die middelen aanwendt, die tot dit doel noodzakelijk
zijn.
Waar de kolonisatoren dit alles als een plicht aanvoelen, beschouwen de ontvoogden
het als een recht. Zodra deze de toekomstmogelijkheden inzien en zich die
ontwikkeling bewust worden, worden er onder hen gevonden, die in hun jeugdig
enthousiasme allicht hun eigen begaafdheden overschatten en de vaderlijke
bezorgdheid van het voogdijschap als een dwangbuis gaan aanvoelen. Voorzichtigheid
en ernst bij het remmen beknibbelen zij gemakkelijk als heimelijk verzet. Ook menen
zij soms bij het opbouwen van toekomstplannen, zelfs hoogst belangrijke
tussenschakels straffeloos te mogen verwaarlozen om zodoende sneller het doel te
kunnen bereiken. Een grove vergissing, dit spreekt van zelf. Doch dit is voor een
opvoeder geen reden tot teleurstelling. Ook in hun vergissing menen die jongeren
het niet zo verkeerd. Zij blijven voor samenwerking vatbaar.
Telkens weer verwijst men naar de gulden middenweg. Noch te voortvarend, noch
te bedachtzaam; noch negrophilie, noch negrophobie; noch verouderde kolonisatie
noch al te jeugdige autonomie. Integendeel! geleidelijke ontwikkeling, opleiding van
geschoolde werkkrachten en ervaren plaatsvervangers, aangepast onderricht, overal
sympathieke tegemoetkoming. Geen colour bar of rassenhaat meer. Ieder krijge zijn
plaats in de maatschappij volgens zijn werk, zijn sociaal peil, zijn verstandelijke
ontwikkeling en zijn sociale dienstbaarheid.
Nu hoeven wij niet ver meer naar het besluit te zoeken. Samenwerking met de
inheemsen is even noodzakelijk als wenselijk. Men vraagt de westerlingen niet het
onmogelijke. Maar dit veronderstelt toenadering en wederzijdse sympathie. Niet een
verhouding van meester en slaaf, noch die van heer en dienaar, maar wel het
vertrouwelijk contact van mens tot mens, die elkander naar verdienste schatten,
hoogachten en beminnen. Samenwerking wordt onmogelijk zo ze niet wederzijds is.
Hier komt wellicht een kink in de kabel. Westerlingen besluiten dat samenwerking
met de inboorlingen wenselijk, ja nodig is; zij zien in dat deze ook mogelijk is; zij
trachten te omlijnen hoe ze het best tot verwezenlijking zal komen. Volstaat dit alles?
Volstrekt niet. Nu rijst de tweede vraag: Wat denken de inboorlingen daarover? Zijn
ook zij na hetgeen zij vanwege de westerlingen ondervonden hebben nog voor
samenwerking te vinden? Is dit niet het geval, dan blijft geheel het westers pogen
vruchteloos. Welnu dit gevaar bestaat: het zou dwaasheid zijn dit niet te willen inzien.
Alle westerse plannen over het: ‘hoe samen te werken met de inboorlingen?’ blijven
voorwaardelijk. Wellicht ligt hier juist een mooi thema voor de volgende studiedag:
‘Hoe kunnen wij het best bereiken dat ook de inboorlingen met de westerlingen
willen samenwerken?’ Daartoe zullen zij bereid zijn, als zij aanvoelen dat hun
voogden het oprecht goed met hen menen. Dan alleen zal dankbaarheid hen er toe
aanzetten. Zolang zij echter de westerlingen onder elkaar horen fluisteren: ‘De
westerse handel en nijverheid heeft er alle belang bij, de inheemsen in de economie
op te nemen’ blijft er bij hen argwaan en achterdocht. Koude berekening loopt spaak.
De inboorlingen staan niet wars tegenover onze plannen, maar zij verwachten van
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broederliefde tot volle ontplooiing geraken.
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Brief uit Wenen
Theater in Wenen
Spectacles müssen sein, ohne dem kan man nicht hier in einer solchen groszen
Residenz bleiben’, heeft Maria Theresia tweehonderd jaar geleden eens gezegd. Ook
in 1954 schijnt men nog deze overtuiging te huldigen, afgaande tenminste op de
kwantiteit der in dit seizoen opgevoerde ‘spectacles’, die 113 verschillende stukken
omvat. Natuurlijk zijn daarbij ook spektakelstukken, die Maria Theresia niet onder
‘spectacles’ gerekend zou hebben, doch over het algemeen kan men over het afgelopen
seizoen niet al te ontevreden zijn, als men daarbij in aanmerking neemt, dat er in
Wenen nog steeds een soort theatercrisis heerst. Dat laatste althans bij de
gecombineerde staatsschouwburg: Burg- en Akademietheater, die in het Weense
theaterleven toch de pretentie heeft de toon aan te geven. Want bij de private theaters
zou hoogstens van financiële theatercrisis sprake kunnen zijn: daar zoemt en bromt
het als in een bijenstal en dit ‘theatraal’ zoemconcert bereikt zijn hoogtepunt wel in
de talloze ‘kleine theaters’, waaronder de knusse keldertheaters, die de laatste tijd
als paddestoelen uit de grond gekomen zijn, het weligst woekeren. Een gezonde
woekering overigens, die het grote Burgtheater een beetje zou mogen benijden. Want
de algemene klacht, die de laatste jaren steeds sterker geworden is, is, dat deze eerste
schouwburg van het Duitse taalgebied een epigonentheater is geworden met een
duidelijk gebrek aan eigen initiatief. Daar komen grotendeels die stukken voor het
voetlicht, die eerst in Parijs, Londen, New York, Düsseldorf, Zürich, München of
Berlijn succes hebben gehad. Nu moge deze afwachtende houding voor een deel zijn
grond vinden in zakelijke overwegingen - en in dit opzicht moet men, om gerecht te
zijn, rekening houden met de denkbaarst kleine rijkssubsidie in Oostenrijk voor alles,
wat cultuur en wetenschap betreft - met de artistieke en traditionele opgaven van
deze schouwburg staat deze practijk toch in geen verhouding. Twee eerste
oorspronkelijke opvoeringen in een heel seizoen zijn ook in deze omstandigheden
te weinig, zeker als men het uitnemend spelersmateriaal in aanmerking neemt,
waarover de Burg beschikt. Daarnaast is er in de laatste jaren een
evenwichtsverschuiving bemerkbaar geworden, die niet een stuk maar een prominente
speler in het middelpunt zet onder toneelleiders, die vaak wel voortreffelijke regisseurs
zijn, maar die hun enige taak zien in een reproductieve en niet in een scheppende
kunst. Er is echter een lichtpunt in deze situatie gekomen na de vrij plotselinge - voor
enige weken bekend geworden - benoeming van prof. dr A. Rott tot definitieve
directeur van het Burgtheater - oplossing van een probleem, dat maandenlang in de
Weense theaterkringen en ver daarbuiten het gesprek van de dag was - die zich als
assistent de bekende auteur prof. dr F. Schreyvogel zag toegewezen. Reeds nu werd
een plan bekend om weer te komen tot een levende Burgtheaterstijl met profiel.
Een poging om tot een zeker profiel te geraken verried zeker de première van de
dramatische apostelgeschiedenis De grote beslissing van Rudolf Henz, heden zeker
een der beste dichters in Oostenrijk. Het was de tweede oorspronkelijke opvoering
van dit seizoen, die zoals de meeste belangrijke premières op het
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repertoire der Weense feestweken was gezet. Paulus' eerste komst naar Jeruzalem
na zijn bekering, de apostelen, die zijn roeping willen beproeven, het probleem van
de heidendoop en de onderwerping van Paulus aan de harde beslissing der apostelen,
die hem weer naar Tarsus terugzenden, is een thema, dat zeker boeiend is maar dat
tevens uitermate moeilijk te benaderen is, omdat de historische documenten daarover
zwijgen. De grote zwakheid van dit drama is daarom ook, dat het wel veel woorden
maar geen dramatiek kent, tenzij op bepaalde momenten een valse. En achter de
woorden, die niet overtuigen, staat geen duidelijke idee. Dat kon ook de regie van
J. Gielen en het goede spel niet verhelen. De Paulus van Fred Liehwehr (in Nederland
bekend door zijn tempelheer in Lessing's Nathan, der Weise) gaf de indruk zich te
forceren. Achtergronden, typeringen en historische feiten, voor zover bekend, waren
nog al eens ontsteld terwijl meerdere episoden, overgangen en figuren psychologisch
onvoldoende waren uitgewerkt. Moge het dan ook Henz' bedoeling niet zijn geweest
een heiligenleven te geven maar de problematiek van de Paulusroeping met problemen
van de moderne christelijke existentie te confronteren, een meer of minder - wij
menen beslist minder - gelukte montage van stukken uit Handelingen, Brieven en
joodse overleveringen zijn niet voldoende om deze opgave te vervullen. Naast de
andere oorspronkelijke opvoering van Fritz Hochwälder's Donadieu, een soort
dramatische parabel, naar zijn thema genomen uit de ballade van Conrad Meyer De
voeten in het vuur, waarin het probleem van de oorlogsschuld behandeld wordt, moet
Tolstoi's ontroerend drama En het licht schijnt in de duisternis met Paula Wessely
en A. Hörbiger wel het grote succes van dit seizoen worden genoemd. Een goede
keuze uit de modernen, die de mogelijkheden van het Burgtheater in dit opzicht laat
zien, was, naast de gebruikelijke klassieken als Schiller, Lope, Lessing, Schnitzler
en Shaw, Arthur Miller's Hexenjagd, een stuk, dat te denken geeft omdat het, al is
het in een 17de-eeuws heksenproces, zo precies de angstpsychose van de moderne
mens tekent, die wordt uitgelokt door haat, terreur, profijtlust, godsdienstwaan en
partijzucht. Een engel komt naar Babylon van de Zwitser Fr. Dürrenmatt brengt ook,
maar geheel anders, in contact met de babylonische verwarring van het huidige
mensenleven. Dat hij uit deze chaotische wildernis tracht te ontsnappen naar
instemming met het leven is een groot positief winstpunt, dat met het vele onrijpe
en duistere in deze ‘comedie’ een weinig verzoent.
De laatste premières in de private theaters bevredigden niet volkomen. In het
roemrijke theater in de Jozefstad, waar zovele later beroemde acteurs hun carrière
begonnen, kon Juliane Kay's Klara niet bekoren. Kay hakt, als in haar wereldsucces
Vagebonden, ook nu weer graag op de mannen. De zichzelf voor haar man volkomen
opofferende vrouw, die door diezelfde man, tot roem gekomen, voor een andere
vrouw in de steek gelaten wordt, is een reeds lang uitgesleten gegeven. Als dit dan
nog op een melodramatische wijze wordt uitgewerkt in een bewerking van regisseur
Werner Kraut, die bijna alle mogelijkheden tot ontspanning en zelfs tot een laatste
oplossing eenvoudig doorstreept, dan is men blij eindelijk uit de niet eindigende
tragiek los te komen, al is Maria Andergast als Klara uitmuntend en betreurt men
dat zij zich haast geheel aan de film heeft gegeven. Fry, Ustinow, Anderson, Kafka
en lichter genre als Verneuil, Smith, Bus-Fekete, Kästner en Deval waren reeds
tevoren, sommigen met merkelijk succes, aan het woord gekomen. Maar de Jozefstad
heeft zijn eigen publiek met een soms merkwaardige smaak evenals het Volkstheater,
dat het plegen van de
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Weense volksstukken van Nestroy en Schnitzler eigenlijk tot opgave heeft. Daaraan
is dit theater in dit seizoen wel erg ontrouw geworden. En de keuze van de uit 1926
stammende bijtend ironische toneelbewerking van Somerset Maughan's novelle Miss
Thompson onder een rauwe en brute regie van Günther Haenel voor Heidemarie
Hatheyer als gast in de hoofdrol, die dan ook niet voldeed, was een weinig smakeloos.
Wat nog te zeggen van Aristophanes' Lysistrata naar de bewerking van Rudolf Bach
onder regie van Gustav Manker als festival-opvoering? Een klassiek stuk, zeker een
comedie, in een moderne bewerking is altijd een experiment; wordt de opvoering
dan nog een parodie op het klassiek gegeven, dan zijn alle voorwaarden aanwezig
om het experiment te doen mislukken. Dan kunnen zelfs reidansen (lees:
‘balletdansen’) en offerscènes het resultaat maar verergeren. Dat dit niet definitief
gebeurde is voor een groot deel te danken aan de stemmige muziek van Paul Kont,
gecomponeerd, in een voor hem zo typische ostinato-techniek. Dürrenmatt's Mijnheer
Mississippi's huwelijk en Cocteau's Bacchus kenden er zeker een beter debuut.
Het dankbaarst laten zich vaak de Weense keldertheaters bezoeken, waarvan
sommige na een poosje verdwijnen en de andere zich handhaven. Hier worden de
actuele levensproblemen aangesneden en spreken de moderne dichters, al is hun
problematiek vaak ook erg verward. En het publiek is overeenkomstig. Uit de menigte
slechts een greep. Maanden lang was hier Samuel Beckett's Wachten op Godot het
stuk, waarover het meest gesproken werd. Het is misschien dan ook het actueelste,
wat Wenen de laatste jaren zag. Het formuleert de elementaire vragen: Wat zullen
wij doen? Waaraan moeten wij ons houden? Wat is de zin der dingen? De beide
landlopers Estragon en Wladimir kennen de Sartriaanse walg van de tijd, waarin ze
gevangen zijn, en de ontoereikendheid der menselijke middelen (‘morgen hangen
wij ons op’ - maar zelfs het touw is niet toereikend en breekt) doch daarover ligt een
stille humor, die de wanhoop verhindert: immer keren deze ‘laatste mensen’ weer
terug tot het wachten, dat in wezen een wachten is op de laatste dingen. Met
christendom heeft deze excursie niets te maken maar zij brengt het probleem van de
zin der dingen scherp ter sprake. En dat is veel. En is het niet alarmerend dat juist
jonge mensen van dit stuk begeesterd zijn, omdat zij er hun eigen - diep verzwegen
- problematiek in herkennen? ‘De lucht is vol van ons roepen’. En de oplossing?
‘Laat ons gaan, ver, ver weg’, zegt Estragon. Waarheen weet niemand. En Godot
laat op zich wachten. Albert Camus' Caligula en Arthur Adamow's Invasie trachtten
ook uit de doodlopende straat van het leven te komen, hetzij in epicuristische
absurditeit, hetzij in menselijke eenzaaamheid, maar beide voeren tot waanzin. De
Ier Beckett, de Rus Adamow en de Fransman Vilar vonden elkaar in het kleine Parijse
Théatre Babylon: de hardheid van het meedogenloze leven, die de vraag naar de zin
er van oproept, heeft de moderne dichter geïnternationaliseerd. Ook August Defresne's
Het onbewoonde eiland is slechts in plaats- en persoonsnamen Nederlands maar
verheft zich uit het algemeen défaitisme naar een positief slot. Dat de opvoering door
een uitmuntend ensemble geen onverdeelde critiek vond, lag aan de vorm waarin
deze oplossing geschiedt.
In het nieuwe seizoen zal opnieuw worden beslist, waar ‘theater gemaakt wordt’:
in de schitterende barokzalen of in de donkere kelders. Tot nu toe was het meestal
in de kelders.
Wenen, 13 Juli 1954
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Politiek Overzicht
Internationaal
TUSSEN het afbreken van de onderhandelingen te Brussel over de E.D.G. en de
bijeenkomst van de Franse Assemblée (28 Augustus) verliepen enkele dagen van
koortsachtige spanning. Nederland deed weten, dat het geen westelijke defensie
zonder Frankrijk mogelijk achtte, Spaak stelde op eigen verantwoordelijkheid enige
concessies voor, die ‘geen essentiële verandering’ bevatten. De Franse voorstanders
van de E.D.G., met name de oud-ministers Bidault, Reynaud en Pinay, drongen aan
op aanvaarding, waarbij laatstgenoemde een proefperiode van 18 maanden voorstelde.
Na afloop van deze termijn zouden de deelnemende staten zich over nodig gebleken
wijzigingen beraden. De Franse premier stond aanvankelijk op het standpunt, dat
verder uitstel tot niets diende en dat de Assemblée met een eenvoudig: ‘Ja of neen’
beslissen moest. Over de uitslag van de stemming waste de regering zich de handen
in onschuld, daar zij - bestaande uit vóór- en tegenstanders van de E.D.G. - geen
verantwoordelijkheid wenste te dragen! Kort daarop zwichtte hij voor de aandrang
van leidende voorstanders, die een motie wensten in te dienen, waarbij de Brusselse
onderhandelingen zouden hervat worden op de grondslag van het te Brussel verworpen
Franse protocol, met enkele wijzigingen en na goedkeuring van de Assemblée. Daar
tussendoor trachtte, op instigatie van Moskou, Polen de zaak te vertroebelen door
het aanbieden van een non-agressie-verdrag, waarvan geen notitie werd genomen.
In het langdurige en heftige debat, dat op grondslag van afwijzende rapporten van
zeven commissies werd gevoerd, openbaarde zich Mendès-France eindelijk als
tegenstander van de E.D.G. Met schijnbare objectiviteit legde hij de nadruk op de
nadelen van de E.D.G., hoewel hij niet kon ontkennen, dat de kwestie van Duitsland's
souvereiniteit en van zijn aandeel in de verdediging van de wereld moest worden
opgelost. Toen kwam de ‘coup de théatre’. De Gaullist Aumeran stelde plotseling
de preälabele vraag, of men de E.D.G. wel in behandeling zou nemen en niet beter
van de agenda kon afvoeren. Dan kwam het voorstel van de oud-ministers uiteraard
te vervallen. Er ontstond een heftig debat of de preälabile of de prejudiciale motie
(het voorstel der oud-ministers) de voorrang zou hebben. De beslissing viel ten gunste
van de eerste. Door dit ondemocratisch besluit zou zelfs de mogelijkheid om het
verdrag der E.D.G. te bespreken afgesneden worden. De 82-jarige politicus Herriot
- en niet Aumeran - belastte zich met de taak de preälabile motie te verdedigen. Hij
zeide, dat de Duitsers hem meermalen teleurgesteld hadden en de Russen nooit,
waarbij hij het Russisch-Duits verdrag van 1939 gemakshalve vergat. De socialistische
oud-minister Pinneau repliceerde, dat de hele E.D.G. niet nodig zou zijn, als er geen
Russische dreiging bestond. Het mocht niet baten: ‘La mort, sans phrase’ werd over
het verdrag van Parijs uitgesproken met 319 tegen 264 stemmen. Het heeft weinig
zin Mendès-France de inconsequentie te verwijten, dat hij thans, in tegenstelling met
de stemming over zijn investituur, de kleine 100 stemmen vóór der communisten
wel accepteerde, omdat, volgens gemaakte berekeningen, de stemming over het
verdrag zelf vermoedelijk ongunstig zou zijn uitgevallen. Het feit blijft echter staan,
dat de buitenlandse politiek van Frankrijk door de op de wip zittende communisten
- dus door Moskou - is gedicteerd. De twee interpellaties van de afgevaardigden
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Halleguen en Reynaud: welk beleid de premier, die zich tenslotte niet aan de
verantwoordelijkheid kan onttrekken,
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zal voeren zullen op zijn verzoek eerst na het reces, op 3 November, beantwoord
worden.
Voor de westerse mogendheden was dit verloop van zaken een bedroevende
teleurstelling. Dulles verklaarde te menen, dat door deze verwerping de Europese
gedachte niet dood was en dat Duitsland niet voor onbepaalde tijd in zijn souvereiniteit
en in zijn recht op individuele en collectieve zelfverdediging kon beknot blijven.
Adenauer achtte de tijd gekomen om voor Duitsland volledige souvereiniteit, ook
op militair gebied, te verkrijgen en wenste, met verwaarlozing van Frankrijk,
besprekingen tussen de vijf E.D.G.-getrouwen en met twee van de drie bezettende
mogendheden. Eden echter voorkwam deze meer van ongeduld dan van politiek
getuigende reactie door op korte termijn een negen-mogendheden-conferentie Canada inbegrepen - voor te stellen om een alternatief te vinden voor de verworpen
E.D.G. Adenauer vond de zo krap gestelde tijd te kort voor een dergelijke
voorbereiding. Daarop ondernam Eden een bliksemreis naar Brussel, waar hij
confereerde met de ministers van Klein-Europa, naar Bonn, waar hij Adenauer
ontmoette, naar Rome om met Piccioni te overleggen en tenslotte naar Parijs om aan
Mendès-France zijn bevindingen mee te delen. Als grondslag voor deze besprekingen
had Eden gekozen het Pact van Brussel, dat in 1948 door Frankrijk, Engeland en de
Beneluxlanden tegen Duitsland gesloten was. De ondertekenaars zouden elkaar
bijstaan met alle militaire en andere hulp en bijstand, waartoe zij in staat zijn indien
een van hen het voorwerp zou zijn van een gewapende aanval in Europa. Van de ene
kant zou Frankrijk door de deelneming van Engeland gerustgesteld worden tegen
Duitsland, terwijl aan de andere kant Duitsland onder beperkte voorwaarden omtrent
zijn bewapening in zekere mate aan banden zou gelegd worden, maar dan toch - zij
het een niet volkomen gelijkberechtigd - lid van de Nato zou worden. Italië en
West-Duitsland zouden in dit verdrag - nu tegen Rusland bedoeld - opgenomen
worden. Had het plan-Eden in de andere hoofdsteden een gunstig onthaal gevonden,
te Parijs kon van een accoord niet gesproken worden. Mendès-France beperkte zich
tot de vage verklaring: ‘wij kunnen nu gaan werken om onze standpunten nader tot
elkaar te brengen’. Het is trouwens nog de vraag wat er van het plan-Eden op de
conferentie van Londen terecht zal komen sinds de stugge kilometervreter, Dulles,
die als een meteoor nu hier dan daar op de aardbol verschijnt - Manilla, Formosa,
Tokio, New-York, Bonn - in deze laatste stad begroet werd als de ‘enige Europeaan’
om te overleggen met de andere landen, die het met de vrijheid en de veiligheid
‘ernstig’ (dit tegen Frankrijk) menen. Dulles is overtuigd, dat er snel dient gehandeld
te worden en dat men Duitsland eerst als gelijke in de Nato moet opnemen en daarna
in goed vertrouwen van enige rechten kan laten afzien. Het communiqué, dat de
resultaten van de besprekingen tussen Adenauer en Dulles weergaf, liet geen twijfel
dat de integratie-politiek, ondanks ondervonden teleurstelling moest worden
voortgezet en dat de Duitse souvereiniteit met de grootste spoed moest hersteld
worden. Tijdens een bezoek van Dulles aan Eden kwamen beiden tot hetzelfde besluit.
Met spanning werd in het Straatsburger Parlement de komst van Mendès-France
verbeid. De grote voorvechter van de Europese eenheid, minister Spaak,
demonstreerde in prachtige bewoordingen het fundament, waarop deze eenheid
berust: ‘Moet ik er u op wijzen, dat bij ons aller geboorte en dood dezelfde woorden
en ceremoniën verricht worden? Moet ik hier spreken van de christelijke beschaving,
welke alle Europeanen verbindt? Europa heeft niet alleen zijn traditionele slagvelden:
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het heeft ook zijn kathedralen’. Overigens was Spaak van mening, dat de zes
betrokken landen opnieuw een basis van samenwerking moesten zoeken. Wat de
Franse premier te berde bracht was in zijn vaagheid niet bevredigend. Goedwillenden
noem-
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den zijn voorstellen een bruikbare ‘basis voor discussie’, een ‘manifestatie van goede
wil’, ‘politiek mogelijk’ maar in de V. Staten was men van mening dat Mendès-France
geen antwoord had gegeven op de voornaamste vraag: ‘Wordt Duitsland's toetreden
tot de Nato als vrij en gelijk lid, onderworpen aan gemeenschappelijke garanties
tegen herlevend militairisme, door de Franse regering aanvaard?’ Mendès-France
achtte de deelneming van Engeland van vitaal belang voor het slagen van de opbouw.
Op grondslag van het verdrag van Brussel stelde hij een nieuw Europees instituut
voor van een zeker supranationaal karakter met een zeker centraal uitvoerend gezag,
dat het maximum aantal militairen van elk der deelnemende staten zou vaststellen.
Het zou bepaalde maxima voor de bewapening moeten vaststellen en de bewapening
der continentale leden moeten beperken en inspecteren. Verschillende leden van
deze Assemblée spraken al onmiddellijk hun twijfel uit over de waarde van dit nieuwe
Franse plan. De conferentie van Londen, aangevangen 28 September, zal in dit
labyrinth van plannen een uitweg moeten vinden.
Na korte beraadslaging hebben te Manilla Australië, Engeland, Frankrijk,
Nieuw-Zeeland, Pakistan, de Philippijnen, Thailand en de V. Staten de
Zuid-Oost-Azië-Verdrags-Organisatie (Z.O.A.V.O.) getekend, waarbij deze landen
zich verbinden tot verenigd optreden tegen agressie in dit deel van de wereld. Dulles
heeft daarbij verklaard, dat de V. Staten slechts tot actie zullen overgaan in geval
een communistische aanval zich voordoet. Andere staten, die geen lid zijn van de
Z.O.A.V.O. - hierbij heeft men Laos, Cambodsja en Vietnam op het oog - kunnen
op hulp rekenen, indien zij bij een aanval daarom verzoeken. Hongkong en Formosa
zijn uitgesloten. De Colombo-staten, India, Birma, Indonesië en Ceylon hebben zich
van medewerking onthouden. Zij zijn niet gesteld op inmenging van westerse
mogendheden en Nehroe heeft zijn afkeuring uitgesproken, van mening, dat het
oorlogsgevaar door dit verdrag slechts kan toenemen. Dulles kwam tegen deze vrees
op met de verzekering, dat de Z.O.A.V.O. niemand bedreigt: geen regering, geen
natie en geen volk.
Tsjang Kai Sjek, de moderne Coxinga op Formosa, heeft een bombardement van
communistisch China op het eiland Quemoy beantwoord met een luchtactie op de
havenstad Amoy. Hoewel Attlee, na zijn bezoek aan Peking, verklaard heeft zich
niet bezorgd te maken over een Chinese agressie, eerder door Mao aangekondigd en
later herhaald, meende Tsjang Kai Sjek in de concentratie van vele Chinese schepen
aan de tegenover Formosa gelegen kust voorbereidingen tot een invasie te
onderkennen. De Amerikaanse 7de vloot, wier taak het aanvankelijk was tijdens de
Korea-oorlog, een aanval van de maarschalk op Rood-China te voorkomen heeft
thans de opdracht een agressie van de andere zijde te beletten.
Na langdurig uitstel hebben de Drie grote westerse mogendheden de Russische
nota's van 24 Juli en van 4 Augustus op 10 September beantwoord. Zij zien geen
heil in een nieuwe conferentie, indien niet eerst vorderingen worden gemaakt ten
aanzien van het Oostenrijkse staatsverdrag en ten aanzien van vrije verkiezingen in
geheel Duitsland om dan te komen tot een beslissing over de hereniging van Duitsland.

Nederland
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In de Troonrede, bij de opening van de nieuwe zitting der Staten-Generaal door H.
Majesteit uitgesproken, voerde het optimisme de boventoon. Economisch bezien
waren de productie, de uitvoer, het nationaal inkomen, de deviezenreserves verder
gestegen, terwijl de investeringen zich op een niet onbevredigend niveau bewegen.
Daarom kan de belastingdruk verlaagd worden: de omzetbelasting met 180 millioen,
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de inkomsten-, loon- en vermogensbelasting met 270 millioen. In 1955 zullen weer
volgens program 65.000 woningen gebouwd worden. Bovendien heeft de regering
vergunning gegeven om, waar zulks onderling overeengekomen wordt, de lonen,
met ingang van 1 October, met 6% te verhogen, in de overtuiging dat ditmaal de
gewone consument er niet het slachtoffer van zal worden. Met de lonen zullen ook
de huren in de loop van het volgend jaar nog meer omhoog moeten. Een deel van
deze verhoging denkt de regering, ‘wellicht via een egalisatie-fonds’, ten bate te
doen komen van de financiering van nieuwe woningen. Tegen dit voornemen van
‘afromen’ ten koste van de huiseigenaren heeft prof. Romme nog wel geen oordeel
maar toch zijn argwaan uitgesproken, in afwachting van een nadere argumentatie.
Een ander bezwaar, waarbij Romme alle belastingbetalers achter zich heeft, is, dat
de regering, wegens technische moeilijkheden, deze belastingverlaging eerst met de
aanvang van 1956 wil doen ingaan. Gezien de staf van ambtenaren en de nood van
de belastingbetalers lijkt dit uitstel te zwak gemotiveerd om acceptabel te zijn. Met
teleurstelling miste Romme in de Troonrede een woord over bezitsvorming. In 1952
had het vraagstuk der bezitsvorming ‘bijzondere aandacht’, in 1953 was het ‘in studie’
en thans werd het volkomen verzwegen, hoewel het maatschappelijk streven om ook
voor de arbeiders tot enige particuliere bezitsvorming te komen urgent blijft.
Niet minder urgent is de regeling van het kleuteronderwijs, waarvan met geen
woord gewag wordt gemaakt. Het heeft de schijn, dat de mannen van de P.v.d.A. die
in de regering sleutelpositie's bezetten, domineren over hun christelijke collega's.
Over Nederlands-Nieuw-Guinea werd in de Troonrede gezegd, dat in dit gebied
gestadig gewerkt wordt aan maatregelen ten bate van de geestelijke, economische
en sociale vooruitgang der bevolking, in het belang ook van de toekomstige
staatkundige ontwikkeling. Indonesië gelooft niet aan het recht en de plicht van
Nederland deze taak te vervullen en acht de vrede bedreigd door de ‘politieke en
sociale onzekerheid, door de spanningen, die zijn geschapen en door het opgelegde
kolonialisme’. Daarom heeft het voorgesteld deze kwestie op de agenda der V.N. te
plaatsen. De nieuw gekozen voorzitter Mr van Kleffens, de eerste Nederlandse, en
na vele jaren weer de eerste Europese voorzitter van de Algemene Vergadering der
V.N., moest, ondanks zijn beroep op de natuurlijke en achtenswaardige verlangens
van fatsoenlijke mensen overal in de wereld, als eerste pijnlijke ondervinding beleven,
dat met 39 tegen 12 stemmen en 9 onthoudingen, de kwestie Nieuw-Guinea op de
agenda werd geplaatst. De Australische minister Casey had er nog op gewezen, dat
de Nederlanders niet van plan zijn van hun verantwoordelijkheden af te zien. Met
deze kwestie zit Nederland in hetzelfde schuitje als Engeland, dat ook tegen zijn wil
‘Cyprus’ op de agenda zag geplaatst, een bezit, dat objectief bezien, op minder stevige
fundamenten rust dan het Nederlandse recht op Nieuw-Guinea tegenover de
Indonesische beweringen.
28-9-54
K.J.D.

België
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Hoe men ook over haar werking moge oordelen, de regering Van Acker is een regering
van de daad. Zodanig zelfs, dat ze soms, na er op los te zijn gegaan, zich moet
terugtrekken: wat is het anders, wanneer dhr Troclet met geen woord meer rept over
zijn hervorming van de ziekteverzekering, wanneer dhr Collard na overleg met de
christen syndicaten meer dan de helft van de afgezette interimarissen weer integreert
wanneer dhr Liebaert zijn ontwerp tot verdubbeling van een aantal vaste rechten zou
hebben teruggetrokken?
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Maar tevens dient vastgesteld, dat de ontwerpen van deze regering niet zolang
omstreden en onuitgevoerd blijven, als dat bij de homogene regering maar al te zeer
het geval was. De C.V.P. had een prachtig programma inzake
werkloosheidsbestrijding, maar de regering Van Acker heeft, weliswaar in gunstige
conjunctuuromstandigheden, toch al een 30.000 werklozen zij het voorlopig,
opgeslorpt. De C.V.P. had een pracht van een wet tot opruiming der krotten laten
stemmen, maar het is dhr Leburton die voor 100 millioen kredieten tot de
daadwerkelijke opruiming voorziet. De C.V.P. had een plan voor gecoördineerde
investeringen, maar het is dhr Liebaert die een ontlasting voor investeringsdoeleinden
(met weliswaar zwakke kanten) heeft doorgevoerd en dhr Rey lijkt met zijn ontwerp
op de industriële gebouwen niet lang ten achter te willen blijven. Ja, wanneer de
linksen de pensioenwetgeving Van den Daele afbreken en saboteren, dan draagt de
C.V.P. door haar traagheid hier ook toch enige schuld. En het zou niet te verwonderen
zijn indien het sinds lang aanslepend kolen- en energievraagstuk ook tenslotte door
de linksen werd opgelost, eventueel mits in te gaan op sommige maatregelen welke
dhr Renard in zijn verslag voor het A.B.V.V.-congres voorstelt. Maatregelen, die tot
de nationalisatie gaan, en op een soepel planisme berusten dat tenslotte niet helemaal
te vermijden zal zijn, wanneer de economische expansie verder verwezenlijkt wil
worden.
De keerzijde van deze activiteit is intussen de weerslag ervan op de begroting.
Dhr Liebaert heeft aangekondigd, dat de gewone begroting ongeveer 80 milliard zal
bedragen en de buitengewone ongeveer 17 milliard. Ze zou ook in evenwicht zijn.
Intussen is al heel wat over deze begroting uitgelekt. Wat de inkomsten betreft zouden
de ramingen rekenen met een - niet bewezen - expansie en gebaseerd zijn op de
belastingsinkomsten van 1954, zonder er acht op te slaan dat hieronder een groot
gedeelte achterstallen van 1953 waren. De uitgaven zouden anderdeels op meer dan
één punt bewust onderschat zijn. Wat trouwens te denken van practijken, als het
overhevelen van de benzinetaks naar de gewone begroting (waardoor deze
uitzonderlijke taks een gewone inkomst wordt), als het inschrijven van de kredieten
voor de tewerkstelling door de gemeenten en de opruiming van de krotten op de
buitengewone begroting: in welke mate leiden deze maatregelen werkelijk tot een
verrijking van 's lands patrimonium? Kortom, de begroting lijkt niet zeer betrouwbaar
te zijn, en zelfs wanneer men tracht te besparen o.m. door een zeer waarschijnlijke
inkrimping van de toelagen aan het vrij onderwijs, vraagt men zich af, hoe de regering
er zal geraken. Zal ze genoeg leningen kunnen halen?
Wellicht nog bedenkelijker is, dat hoe langer hoe meer tekenen oprijzen voor de
autoritaire neiging van vooral de Socialisten. Langs alle soort wegen wil men ertoe
komen, de macht in de handen van de regering te concentreren, die naar willekeur
kan oordelen. De bedoeling lijkt vooral op de benoemingsmogelijkheden te slaan,
d.w.z. op een linkse noyautering van het staatsapparaat. Er is een ontwerp om de
Hoge Raad voor het Technisch Onderwijs tot een gewoon adviserend lichaam te
herleiden. Hetzelfde zou het lot worden van het Beheerscomité van de Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering. Aan de organen die de autonomie van de Spoorwegen
verzekeren, zou eveneens geraakt worden. Het paritair beheer in de pensioensector
wordt afgeschaft. Het mandaat van de Vaste Wervingssecretaris werd voor slechts
één jaar verlengd en men zou aan een opslorping in de diensten van de Eerste-minister
denken. Gelijklopend hiermee bevestigt zich het anticlericalisme van de regering.
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Naast de drijverijen op onderwijsgebied komen verdere maatregelen op koloniaal
gebied (door de vriendelijke woorden van de minister bij de inhuldiging van Lovanium
niet ongedaan gemaakt) die de laïcisering in de hand werken en onrechtstreeks het
ontstaan en de ontwikkeling
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van subversieve bewegingen. Ook komen hierbij de onderzoekingen naar de aard
van het diploma die bij het N.I.R. zijn begonnen.
Ook wanneer de regering weigert, het parlement bijeen te roepen, dat zijzelf in
vervroegd verlof zond, is dat een blijk van haar autoritair karakter. Wel kan zij
inroepen, dat de grondwettelijke datum voor de bijeenroeping van het parlement nog
niet is aangebroken, maar de binnen- en buitenlandse gebeurtenissen wettigen die
bijeenroeping ten volle.
Het is in die omstandigheden, waarbij men zich werkelijk voortdurend beweegt
op de grens van het in de democratie toelaatbare, niet te verwonderen, dat in
samenwerking tussen de christelijke organismen, het Comité voor Vrijheid en
Democratie werd opgericht, dat zelfs liberale stemmen tegen de scherpste maatregelen
van dhr Collard opgingen, dat de christelijke mutualiteiten zich op een verweerpositie
voorbereiden.
Het is nog minder verwonderlijk, dat de Christelijke Volkspartij op dynamische
wijze in actie is getreden. De groepen van Kamer en Senaat eisten de bijeenroeping
van het parlement, daarbij naast het ondemocratische optreden wijzend op de
ontreddering van het leger (op schrikbarende wijze bevestigd n.a.v. het bezoek van
de Senaatscommissie aan de interventiestrijdkrachten in Duitsland), de ontreddering
van het pensioenstelsel, de ontreddering van het vertrouwen in de index (die door
drie prijsbesluiten van dhr Rey zijn voor de werkelijke levensduurte representatief
karakter dreigt te verliezen) en op de noodzaak voor een verantwoording over de
buitenlandse politiek. Na de weigerende houding van de regering, kwamen beide
groepen opnieuw samen, voor geheel de pers - een gebeurtenis zonder precedent om de regering over die punten a.h.w. bij verstek te interpelleren.
Kortom, het klimaat stijgt langzaam naar de parlementaire hervatting toe, en de
regering zal de strijd aan te binden hebben niet alleen tegen moeilijke omstandigheden,
vooral op financieel gebied, maar ook tegen een waakzame oppositie, waarin de
geestdrift weer ontvlamd lijkt te zijn.
Ook op een ander plan, dat n.l. van de Vlaamse strijd, zijn tekenen voor een nieuwe
geestdrift te bespeuren. Niet alleen de publicatie van de talentelling 1947 heeft de
Vlaamse waakzaamheid gaande gemaakt, maar ook sociaal-economische motieven
als het voortbestaan der structurele werkloosheid, de verachting betoond t.o.v.
stakende Vlaamse ‘mobielen’, de openbare werkenpolitiek der nieuwe regering enz.
drijven de Vlamingen uit de drie partijen tot weerbaarheid. Naast de protestactie
tegen de verfransing in de Brusselse agglomeraten, werden studiedagen ingericht,
over het probleem Brussel en de Vlaamse economie, die wel de voorbode van
positieve verwezenlijkingen zouden kunnen zijn.
L. Deraedt
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Forum
Bij het vijftigjarig bestaan van het Thijmgenootschap
De naam Thijm is pas sinds 1947 officieel met het genootschap verbonden. Bij de
stichting van de organisatie op Zondag 25 September 1904 in het gebouw ‘Diligentia’
te Den Haag diende zij zich aan als ‘Vereeniging tot het bevorderen van de beoefening
der wetenschap onder de Katholieken in Nederland’. Een onhandige naam, die echter
indertijd een voordeel bood, zoals blijkt uit hetgeen de eerste secretaris, de latere
hoogleraar, Mr A.A.H. Struycken, bij het eerste lustrum in zijn jaarverslag schreef:
‘Scherp wordt (het) doel (der Vereniging) in (haar) onuitspreekbare benaming
weergegeven’. Gewoonlijk sprak men dan ook kortheidshalve van ‘de Katholieke
Wetenschappelijke’, of van ‘de Onuitsprekelijke’.
Het genootschap is van af het begin tot op heden een ‘geprononceerde
lekenvereniging’ gebleven; nooit werd een geestelijke in hoofd- of afdelingsbestuur
gekozen, al treft men steeds verschillend academisch gevormde clerici onder de leden
en bevat de lijst der sprekers in de algemene ledenvergaderingen een aantal bekende
namen van geestelijken. Toch is het merkwaardig voor de tijd der oprichting dat het
initiatief genomen werd door enige priesters. Van af zijn aanstelling in 1894 als
kerkelijk hoogleraar in de Thomistische Wijsbegeerte aan de Gemeentelijke
Universiteit te Amsterdam heeft Pater J.V. de Groot O.P. gewezen op de noodzaak
van een nauwe band tussen de katholieke geleerden. De eerste stoot tot
verwezenlijking ging uit van de Amsterdamse pastoor Pater Is. Vogels S.J., in deze
terzijde gestaan door de Warmondse professor Dr Th.M. Vlaming. Aan hen en aan
de wijze waarop zij de vereniging tot stand brachten is het te danken dat in Nederland
voorkomen werd, wat een droevige toestand was geworden in zovele andere landen:
de vervreemding tussen clerus en Katholieke academici en ‘een stemming van
wrevelig anti-clericalisme aan de periferie van de roomse gemeenschap’.
Wel verre van zich op te sluiten in een katholiek isolationisme heeft de Vereniging
zich altijd open gehouden naar buiten en is zij steeds in contact gebleven met binnenen buitenlandse wetenschappelijke verenigingen en met het Nederlandse universitaire
leven. Zonder veel ophef te maken heeft zij in de afgelopen halve eeuw onberekenbaar
veel bijgedragen tot de culturele emancipatie van het katholieke volksdeel in ons
land. Bedroeg in 1905 het ledental 175, bij het zilveren bestaansfeest in 1929 was
het gestegen tot ongeveer 1000.
Bij gelegenheid van zijn gouden feest deed het Thijmgenootschap voor enige
weken een uitmuntend verzorgd Gedenkboek verschijnen onder redactie van de
Nijmeegse professoren Dr W.J.M.A. Asselbergs, Dr A.G.M. van Melsen en Dr J.H.
Terlingen1). Na een verantwoording van de Redactie-commissie, een algemene
Inleiding door Prof. Dr Gerard Brom en een historisch overzicht van het
verenigingsleven door Prof. Dr L.J. Rogier, volgen 27 hoofdstukken, geschreven
door evenzoveel deskundigen, daartoe uitgenodigd door het Thijmgenootschap,
waarin ieder voor zijn gebied een beschouwing heeft geleverd over de ontwikkeling
van de wetenschap gedurende de laatste halve eeuw, en - voor zover mogelijk - de
1) De ontwikkeling der wetenschappen in de laatste halve eeuw, Gedenkboek van het
Thijmgenootschap bij het vijftigjarig bestaan, Amsterdam. 1954, N.V. Uitg. Mij. ‘Joost van
den Vondel’, XLVI-541 pp., intekenprijs f 9.75, vanaf 1 November a.s. f 12.50.
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ontwikkelingstendenzen ervan geschetst. De schrijvers hebben zich beijverd hun
materie in beknopt bestek, op wetenschappelijk verantwoorde wijze, doch in een ook
voor de ontwikkelde leek begrijpelijke taal te behandelen.
Het is ondoenlijk de 27 hoofdstukken te bespreken die lopen vanaf de theologie
over alle takken van wetenschap tot aan de techniek. Een doorbladeren van dit grote
werk met hier en daar het lezen van
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enkele bladzijden en van een of ander artikel ter bevrediging van de eerste
nieuwsgierigheid waarborgt de verwachting, uitgesproken in de prospectus, dat ‘dit
boek voor iedere intellectueel een waardevol bezit zal zijn, omdat het inzicht verschaft
in wetenschappen, tegenover welker ontwikkeling en samenhang men niet
onverschillig kan staan’.
Op één punt moge hier nog gewezen worden. De twee eerste hoofdstukken zijn
gewijd aan de theologie. Prof. Dr F. Malmberg S.J. beschrijft de ontwikkeling der
dogmatiek in de laatste halve eeuw, en Prof. Dr W. Grossouw die der
bijbelwetenschap. De Godgeleerdheid heeft hier dus de ereplaats gekregen die haar
toekomt. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar is toch in zoverre merkwaardig dat in het
Thijmgenootschap aan de gewijde wetenschap tot nu toe geen eigen sectie was
toegewezen.
Ook Professor Brom wijst hierop in zijn Algemene Inleiding, waar hij vaststelt,
dat ieder onderzoek, hoe speciaal en technisch ook, ‘in zijn toepassingen tenslotte
vertakkingen heeft tot de diepste wortels van ons bestaan. Wij werken niet blind
buiten het eeuwig plan van de Schepper’. Hier dringen zich fundamentele problemen
onweerstaanbaar op, waarbij het woord zal zijn aan de theologie. ‘Op dit vitale punt
spreekt het gedenkboek de duidelijkste taal.... Misschien is de inhoud van het eerste
hoofdstuk voor sommigen wel de grote verrassing, omdat zij hier zoveel spanningen
als evenveel groeiverschijnselen niet hadden verwacht’. Daarom moge de wens van
de hooggeleerde Inleider worden vervuld, dat ‘deze ervaring een nadere
verstandhouding en samenwerking tussen kerkelijke en andere wetenschap (mag)
bevorderen’.
A.J. Wessels S.J.

Katholiekendag te Fulda
Het weekblad ‘Rheinischer Merkur’ bevatte ter gelegenheid van de 76e Duitse
katholiekendag te Fulda een artikel van zijn hoofdredacteur dr Otto Roegele met als
titel: ‘Zu viele Katholikentage?’. De critische katholiek Roegele beantwoordt deze
vraag bevestigend, wegens de grote langdurige voorbereidingen, die zulke dagen
vragen, waardoor het andere werk moet blijven liggen en wegens het betrekkelijk
nut dat uit zoveel moeite resulteert. Men kan niet zeggen, dat dit hoofdartikel op dit
moment blijk gaf van fijnzinnige tact jegens de velen die juist in deze dagen op het
toppunt van hun belangeloos werken voor het welslagen dezer bijeenkomst waren
gekomen. Vooral omdat Roegele het nut der vorige dagen geenszins betwijfelt, had
hij deze vraag beter een of meer weken later kunnen stellen. Ná Fulda is zo'n vraag
zinrijk en zeker minder kwetsend. En dan moet men, dunkt mij, de vraag ontkennend
beantwoorden, omdat juist de feiten in Fulda zelf aantonen, dat de apriori kritiek van
de Keulse hoofdredacteur vóór de feiten ongefundeerd was, ook al zullen vele
detailpunten gecorrigeerd kunnen worden en zou het vooral raadzaam zijn enige
personen volledig voor de organisatie vrij te maken, zoals de Lutheranen dit reeds
voor hun ‘Kirchentag’ hebben gedaan.
Het belangrijkste ‘feit’ in Fulda was het contact tussen ‘Oost en West’. ‘Fulda
zegt mij nog meer dan Berlijn!’. Wanneer medechristenen uit de oostelijke zone, die
twee jaar lang op de katholiekendag van Berlijn geleefd hebben, dit spontaan
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verklaren, dan schaamt men zich voor de voorbarige kritiek van de intellectueel uit
het Westen, die onze vertegenwoordiger is en met ons faalt in het meeleven met de
nood van onze broeders en zusters achter het ijzeren gordijn. Roegele had toen hij
zijn artikel schreef de 30.000 katholieken van de oostelijke zone nog niet gezien in
hun armoedige kleren, hij had niet met hen samengezeten en gesproken, hij had hun
niet te eten gegeven en geen onderdak, hij had niet met hen samengebeden, hij had
ze niet zien terug gaan naar de grens twaalf kilometer oostwaarts van Fulda. Oost en
West groeien steeds meer uit elkaar en de katholiekenendagen vormen nog een der
weinige contactpunten. Het zou een misdaad zijn dit contact te verminderen en deze
ontmoeting alleen rechtvaardigt het bestaan der bijeenkomsten reeds ten volle. Niet
slechts voor het Oosten, maar ook voor de zelfgenoeg-
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zaamheid van ons in het Westen.
Een Duitse katholiekendag bestaat niet in een grootse manifestatie van één dag,
wier werking na een uitbundig hoeraroepen weer is verdwenen. Zo'n dag duurt
meerdere dagen, in Fulda van 31 Augustus-5 September, en zelfs de grote
vergaderingen zijn meer dan een oppervlakkige massabijeenkomst. Dat had Hitler
juist als aanmerking op een toenmalige katholiekendag: ‘Es fehlt der Gleichschritt’.
Fulda was geen betoging van gelijkgeschakelden, we beleefden hier vóór alles een
familiefeest. De familie is groot, de laatste bijeenkomsten telden 200.000 tot 300.000
deelnemers, maar men weet zich één als broeders en zusters in Christus. Daarom
leefden de bezoekers uit de oostelijke zone vanzelfsprekend van de gaven der
overigen, ging ieder van hen met een pakket naar huis, daarom was er zo'n weldoend
contact met de vele gasten uit het buitenland, uit vele landen van Europa (België en
Nederland hadden beide een talrijke delegatie onder bisschoppelijke leiding), uit de
overige werelddelen.
Maar deze familie leeft in een wereld die haar Hoofd: Jesus Christus niet meer
erkent. Iedere Duitse katholiekendag is behalve een feest tegelijk een tijd van
bezinning, gericht op hernieuwing in persoonlijk en openbaar leven, die op een of
ander punt geconcretiseerd wordt.
Het thema in Fulda luidde: ‘Gij zult Mij getuigen zijn’, in eigen milieu en land,
tot aan het uiteinde der aarde. Het was voortgekomen uit eenzelfde besef van waaruit
de Nederlandse bisschoppen hun Mandement schreven: de confrontatie met de steeds
meer radicale ontkerstening. Niet slechts in het Oosten waar de strijd openlijk is,
maar evenzeer in het Westen tegenover het materialisme in andere vormen. Het
herstel van de eenheid tussen godsdienst en leven is bovendien in het land waar de
godsdienst naar de intimiteit van het persoonlijke beleven werd verwezen wel extra
actueel.
De eerste dagen werden daarom besteed aan studie. De bisschoppen hielden hun
conferentie o.l.v. kardinaal Frings, de jeugd had zijn kampen, leken, religieuzen,
priesters kwamen in 15 werkgroepen bijeen om het christelijk getuigenis te bespreken
op de vele terreinen van het leven: huwelijk en gezin, opvoeding, sport, kunst,
politiek.... Het aantal deelnemers was hier uiteraard beperkt. De oppositie uitte zich
vaak fel, vooral tussen de meer speculatieve mentaliteit van het Westen en de
noodgedwongen op de werkelijkheid zelf gerichte houding van het Oosten. Maar de
eenheid bleef temidden van alle discussies, het was voor ieder een verrijking in
denken en doen. Voor de Duitsers speciaal beduidden deze werkgroepen een loskomen
uit hun jarenlang isolement door het uitwisselen van eigen ervaring met die der
aanwezige buitenlanders. Voor het eerst had men een studiegroep van de Oosterse
ritus, in Duitsland nog maar zeer weinig bekend, die zich nu ook op meer openbare
wijze manifesteerde door de plechtige viering van een pontificale H. Mis in de
Slavische ritus. Van nog groter belang wellicht was het onderwerp: Missie en
internationale samenwerking. Hier viel op het pleidooi voor de noodzaak van de
lekenmissionarissen in de Missie, terwijl onze landgenote mej. M. Klompé en Dr
Rud. Salat, gezantschapsraad te Rome, zich eensgezind toonden in hun ijveren voor
de aanwezigheid der katholieken in de internationale organen als Uno, Unesco enz.
Het is echter onmogelijk in dit korte ‘Forum’ uitvoeriger in te gaan op de resultaten
dezer werkgroepen. Men zou dan a.h.w. 15 grote congressen moeten bespreken, die
gezamenlijk een kleine 3000 deelnemers telden, waarvan de grootste helft uit de
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oostelijke zone. Het komende verslagboek zal echter aantonen, hoeveel belangrijke
zaken hier naar voren gebracht werden, niet slechts voor Duitsland, maar ook voor
de Kerk in Europa en in de overige wereld.
Naast studiedagen zijn de katholiekendagen dagen van gebed. De kerken waren vol
op ieder uur van de dag, vooral toen Vrijdag de grotere stoeten pelgrims kwamen.
Wij buitenlanders konden weer ervaren, wat het betekent gezamenlijk de H. Mis op
te dragen, wat de waarde is van de liturgie in de volkstaal, een punt waarin katholiek
Duitsland o.l.v. zijn episcopaat ons ver vooruit is, terwijl de Duitsers zelf na zovele
jaren van isolement door nationaal-socialisme of commu-
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nisme zich ongestoord konden overgeven aan een verblijdende en verruimende
katholiciteit tijdens de H. Mis van een negerpriester of van een celebrant uit India.
Opmerkelijk was in Fulda het meeleven der Lutheranen. De Nederlandse pers
vermeldde wel het telegram waarin een Lutherse bisschop protesteerde tegen de
toewijding van heel Duitsland aan Maria, maar veel belangrijker was het woord van
de vice-president van de protestantse ‘Kirchentag’: ‘De reformatie is het grootste
ongeluk van de Europese geschiedenis’, of de verklaring van de socialistische minister
van eredienst van Hessen dr Arno Hennig: ‘Een politieke partij zonder geloof en
belijdenis van dit geloof is onmogelijk’. De bisschop van de ‘Una Sancta-beweging’
Mgr Jaeger van Paderborn vertolkte in zijn predicatie tijdens de pontificale H. Mis
in de open lucht op Zondagmorgen voor 250.000 gelovigen het katholieke standpunt
t.o.v. de protestanten van Duitsland. Duitsland, zo hoorden wij, is het land waar de
reformatie eens begon en heeft daarom de plicht ook het eerst deze scheiding der
christenen ongedaan te maken. Dit beduidt momenteel een samenwerken tussen
katholiek en lutheraan op het gebied van het openbare leven als een vanzelfsprekend
iets. Maar nooit mogen wij ons daarbij laten verleiden tot indifferentisme. Dit zou
een verdraagzaamheid zijn, welke berust op lafheid en gemakzucht en een onrecht
tegenover onze afgescheiden broeders en zusters, die recht hebben op de volledige
katholieke waarheid.
Uiteraard heeft men na afloop ook nog wensen voor een volgende keer. De grote
belangstelling uit het buitenland doet al spreken van een komende Europese
katholiekendag. Mijn reactie hierop zou zijn: neen, laat het een 77e Duitse
katholiekendag worden, want alleen hier kan men voortbouwen op een traditie die
levend is en levend kan blijven. Wel zou het m.i. wenselijk zijn, dat het organiserend
comité ook adviseurs uit het buitenland opneemt, dat de deelname uit het buitenland
nóg groter wordt, dat er minder academische geleerdheid tentoongespreid wordt op
de grote vergaderingen, dat de werkgroepen minder referaten te verwerken krijgen
en meer gelegenheid tot discussie, dat men zich meer instelt op het gehoor en vooral
op de noden van de bezoekers uit de oostelijke zone. Maar voor het overige: laat de
Duitse katholieken begaan. Zij doen het goed en het doet ons goed dit levende
getuigen te ervaren.
J.H. Nota

Vrijheid van Wetenschap
Ter gelegenheid van haar 200-jarig bestaan heeft Columbia-University, New York,
aan alle universiteiten ter wereld het verzoek gericht zich met haar te verenigen in
een ernstige bezinning op 's mensen recht op wetenschap en het vrije gebruik daarvan.
De academische wereld van Nederland heeft op deze oproep gereageerd met het
tweedaagse congres over vrijheid en gebondenheid der wetenschap, omstreeks half
September in Den Haag gehouden op initiatief van de Rectores Magnifici van onze
universiteiten en hogescholen en onder voorzitterschap van Prof. Wagenvoort.
Een andere reactie kwam uit West-Berlijn, dat merkwaardige bolwerk van westerse
cultuur, van traditie en vernieuwing, van politieke wrijving en spanning, vol innerlijke
contrasten en nog feller contrasterend naar buiten, naar zijn onmiddellijke omgeving,
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vooral naar zijn wederhelft Oost-Berlijn. In West-Berlijn bevinden zich een ‘freie
Universität’, opgericht in het najaar van 1948, in de periode van blokkade en luchtbrug
dus, en een ‘Deutsche Hochschule für Politik’, twee jonge instituten van hoger
onderwijs derhalve, die het niettemin hebben bestaan tezamen een indrukwekkend
‘Festschrift’ als hulde aan de Columbia-Universiteit en als antwoord op haar vermelde
oproep te publiceren. Het werk heet: Veritas Iustitia Libertas (verschenen bij de
Colloquium-Verlag Dr O. Hess, te Berlijn, in een omvang van 347 blz. gr.-8o). De
titel is blijkens het wapenstempel op de omslag tevens de spreuk van de Vrije
Universiteit en wordt met een woord van Edwin Redslob, die, als ik mij niet vergis,
de eerste Rector van die Universiteit heeft mogen zijn, aldus toegelicht: ‘Veritas ist
die
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Grundlage aller Forschung und Erkenntnis, sie ist das Mahnwort unserer Zeit. Iustitia
fordert Gerechtigkeit, Ordnung und Sicherheit: das Recht schafft die Voraussetzungen
der menschlichen Gemeinschaft und Kultur. Libertas ist das hohe Ziel, um dessen
Erfüllung die Menschheit ringt, das Ziel, das uns leitet, das wir im anderen ehren
und das auch der andere in uns ehren soll’.
Voor het academische leven in het algemeen zijn het interessantst de opstellen
van Dr Kotowski, Der Kampf um Berlins Universität, van Dr Lieber (van wie ik mij
een indrukwekkende voordracht over de wijsgerige grondslagen en de ontwikkeling
van het communisme als ‘Weltanschauung’ herinner), Der deutsche Akademiker als
soziologisches Problem en de omvangrijkste bijdrage aan de gehele bundel over Das
Problem der ‘Neuen Intelligenz’ in der sowjetischen Besatzungszone, die niet minder
dan drie auteurs heeft (Prof. M.G. Lange, Dr Richert en Prof. Stammer).
Voor iedere beoefenaar van wetenschap is het artikel van de ordinarius voor
wijsbegeerte Prof. Eduard May (eveneens een boeiend spreker), Vom Geist der
Wissenschaft, waarin ook deze natuur-philosooph nog weer eens ervoor pleit de
wetenschap toch vooral als ‘prinzipiell unabgeschlossen’ te beschouwen en navenant
te beoefenen, hoogst lezenswaard. En verder is er voor elke faculteit ‘wat wils’, soms
dichter bij het algemene thema van het boek, soms er verder van af. De theoloog (en
hij niet alleen!) vindt er het opstel van Prof. Hans Köhler, Die Freiheit von Forschung
und Lehre als Problem der Theologie, de jurist o.a. dat van Prof. Heinitz, Staatsschutz
und Grundrechte, de econoom o.m. dat van Prof. A. Paulsen, Zum Theorem des
Gleichgewichts einer freien Verkehrswirtschaft, de medicus dat van Prof. von Kress,
Vom Altern des Menschen, de historicus een van Prof. Herzfeld, Staat und Nation in
der deutschen Geschichtsschreibung der Weimarer Zeit, de natuurkundige die van
Prof. Ludwig, Die Stellung des Subjekts in der Quantentheorie en van Prof.
Nachtsheim, Biologie und Totalitarismus (o.a. gericht tegen de vanwege de
Sowjet-overheid gedogmatiseerde leer van Lyssenko), de man van ‘de zevende
faculteit’ o.a. het artikel van Prof. Dovifat, Freiheit und Zwang in der politischen
Willensbildung en dat van Dr Flechtheim, Von der Massenbewegung zur
Managerorganisation.
Deze simpele vermelding van de voornaamste inhoud van het boek schijnt mij al
voldoende om vast te stellen, dat het zeker een waardevolle bijdrage levert aan de
academische discussie, die Columbia-University met haar originele eeuwfeestviering
heeft willen uitlokken. Maar tevens vormt dit werk het bewijs van een levenskracht
en een rijpheid van wat eigenlijk nog maar heel jonge instituten zijn, die in hoge
mate verrassend, ja onbegrijpelijk zijn, als men enkel maar op hun jeugd zou letten.
Hier moeten mensen aan het werk zijn, die niet op burgerlijk zelfbehoud bedacht
zijn, maar die, wars van opgedrongen totalitarismen, de verantwoordelijkheid
aandurven om, met eerbied voor de eeuwige waarden van waarheid, gerechtigheid
en vrijheid, de nieuwe tekenen van onze bewegelijke tijd te toetsen en te verstaan.
J.J.M. van der Ven

De demografische situatie in Italië
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Afgezien van de ± 120.000 vreemdelingen wordt Italië bevolkt door 46.738.000
zielen, waarvan 44,2% in het noorden woont, 18,5% in het midden, 25,2% in het
zuiden en 12,1% op de eilanden. Brengt dit getal van bijna 47 millioen Italianen geen
moeilijkheid op het stuk der eenheid, het doet dat wel terzake van de
bestaansmogelijkheden.
De toename der bevolking verliep als volgt:

1871

Bevolking (grenzen Gem. jaartoename Dichtheid km2
1953)
per 1000
27.437.000
6,8
91,1

1901

33.172.000

6,8

110,2

1911

35.442,000

6,4

117,7

1921

37.143.000

4,5

123,4

1931

40.310.000

8,7

133,9

1936

42.025.000

8,4

139,6

1953

46.738.000

6,9

156

Jaar

Vóór 1935 was de Italiaanse bevolking in aantal geringer dan de Franse. Nadien
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echter wordt zij in Europa (buiten Rusland) nog slechts door die van Engeland en
Duitsland overtroffen. Het geboorteoverschot is echter groter dan in deze beide landen
en volgt achter dat van Nederland, Portugal en Noorwegen.
Over de dichtheid der bevolking geven de volgende cijfers een vergelijkbaar beeld:
gewest Campanië 317; Nederland 311; gewest Ligurië 289; gewest Lombardije 273;
gewest Veneto 208; Engeland 206; gewest Latium 196; W.-Duitsland 195; gewest
Sicilië 172; gewest Apulië 165; gewest Emilia 159; Italië geheel 156; gewest Piemont
139; gewest de Marken 138; gewest Toscane 137; gewest Calabrië 131; gewest
Venezia Giulia 118; Zwitserland 115; gewest Abruzzen 106; gewest Umbrië 95;
Frankrijk 76; gewest Lucanië 61; Spanje 56; gewest Trentino/ Alto Adige 54; gewest
Sardinië 52; gewest Val d'Aosta 29; U.S.A. 20.
Wel blijkt dus de bevolkingsdichtheid van Italië door andere landen te worden
overtroffen, doch de voorzieningsmogelijkheden liggen in Italië ongetwijfeld
ongunstiger. Zonder het bestaande welvaartspeil aan te tasten, zijn slechts ± 60.000
nieuwe mensen per jaar absorbeerbaar, terwijl de jaarlijkse toename 458.000 mensen
bedraagt. Emigratie is voor dit volk dus een levenskwestie en het valt niet te
verwonderen, dat buiten Italië momenteel 11 millioen Italianen leven (in New York
b.v. méér dan in Rome zelf).
Bezien wij thans het verloop van de geboorte- en sterftecijfers:
Jaar
1872-'80

Geboorten
36,9

Sterften
39,9

Overschot
7

1891-19'

35

24,2

10,8

1901-'10

32,7

21,6

11,11)

1911-'20

27,2

22,1

5,1

1921-'30

28,4

16,7

11,6

1931-'35

23,9

14,1

9,82)

1939

23,6

13,4

10,2

1946

23

12,1

10,93)

1949

20,4

10,5

9,9

1951

18,1

10,3

7,8

1952

17,6

10

7,6

Uit deze cijfers blijkt: 1e. Geboorte- en sterftecijfers zijn beide dalende; de laatste
méér dan de eerste, zodat het overschot niet afneemt. 2e. De bevolkingsgroei gaat
langzamer dan in Nederland, in hoofdzaak t.g.v. hogere sterftecijfers. 3e. Tijdens
het fascisme vond tijdelijk een lichte stijging van het geboortecijfer plaats. Op 26
Mei 1927 verklaarde Mussolini in de Kamer ‘als wij in getal afnemen, zullen wij
nooit een imperium, wel een kolonie worden’. Hij gaf daarom aan soldaten, die
wilden huwen, een extra uitkering van 500 lire en 3 weken extra verlof; hij belastte
1) in Ned. toen 31 - 15 = 16
2) in Ned. toen 21,1 - 8,9 = 12,2
3) in Ned. toen 30,2 - 8,5 = 21.7
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de vrijgezellen; gaf subsidies aan jonggehuwden en werk aan de gezinshoofden.
Mede daarom was hij ook tegen urbanisatie, omdat het overschot in de steden negatief
was (Genua 3868-4048; Florence 2175-2319 enz.). Men ziet echter, dat zijn politiek
een geringer effect had, dan wel eens ondersteld wordt. Alvorens verdere conclusies
te trekken, bezien wij eerst de volgende cijfers:
Italië
huwelijkscijf. 7,7

Nederland
8,2

Engeland
8

Frankrijk
*7,9

Duitsland
10,7

geboortecijf. 17,6

22,7

16,1

20,4a

16,2

sterftecijfer 10

7,5

11,7

12,6

10,4a

Onze conclusies kunnen wij dus aanvullen met 4e. Het Italiaans geboortecijfer is
niet abnormaal hoog te noemen. Zij die het Italiaanse bevolkingsvraagstuk willen
oplossen d.m.v. geboortebeperking zoeken, dus de oplossing waar zij niet te vinden,
is. 5e. Het sterftecijfer ligt lager dan vaak ondersteld wordt; het is zelfs ideaal te
noemen. De daling sinds 1871 was aanzienlijk. 6e. Zuiver demografisch gezien kent
Italië geen grotere problemen dan andere landen. De moeilijkheden ontstaan slechts
uit relatief te geringe economische mogelijkheden.
Letten wij op de geboorte- en sterftecijfers binnen de Italiaanse gewesten, dan
blijkt dat álle zuidelijke gewesten (alsmede Latium en Veneto) een hoger
geboortecijfer hebben dan het landelijk gemiddelde. Calabrië bereikt met 26,9 het
maximum. De noordelijke gewesten liggen beneden het landelijk gemiddelde: Piemont
met 10,8 het laagst.
Merkwaardig - en min of meer verrassend - is nu, dat het sterftecijfer slechts zéér
geringe regionale verschillen
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aanwijst. Het hoogst ligt Piemont met 12,6; Val d'Aosta met 12,5 en Lucanië met
11,8. Het laagst liggen Sardinië met 9,3; Umbrië met 9,1 en Latium met 8,6. Van
een verschil tussen noord en zuid is geen sprake meer. In 1938 lag het zuiden echter
nog hoger.
Uit dat alles volgt: 7e. De zuidelijke gewesten vertonen de grootste toename en
wel omdat de geboortecijfers er hoger liggen. Binnen Italië zal dus een voortdurende
migratie van zuid naar noord plaats vinden. Dit feit - de meridionalisering van het
land - is van grote betekenis. Aangezien het bedrijfsleven grotendeels in noordelijke
handen is, richt de zuidelijke bevolking zich op het ambtenarendom, het leger en de
lager gequalificeerde beroepen. 8e. De bevolking van Piemont vertoont geen
natuurlijke groei meer. Dat zij toch toeneemt, ligt aan de toestroming van zuiderlingen
(zie sub 7). 9e. In alle noordelijke gewesten ligt het geboortecijfer lager dan in
Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk.
Resten nu nog de volgende cijfers:
Jaar

Alg. sterftecijfer

1872-'80

Zuigelingensterfte per
1000 levend geboren
kinderen
213,5

1891-19'

176,5

24,2

1911-'20

145,1

22,1

1921-'30

123,3

16,7

1931-'35

104,7

14,1

1646

86,8

12,1

1949

74

10,5

1951

67,4

10,3

39,9

Land
Italië

Jonger dan 15 jaar van 15 tot 65 jaar 65 jaar en ouder
26,2% d. bev.
65,7
8,1

Nederland

29,3

63

7,7

Frankrijk

21,7

66,6

11,7

Engeland

22,5

66,8

10,7

W. Duitsl.

25,1

62,1

12,8

Land
Italië

Wonend in plaatsen 2000 inw.
12% der bevolking

Frankrijk

50%

Duitsland

33%

Engeland

20%
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Hieruit zijn onze conclusies weer aan te vullen met: 10e. De daling van het
sterftecijfer loopt tamelijk paralel met die van de zuigelingensterfte. Echter is deze
laatste nog steeds vrij hoog, lager slechts dan in Portugal en even hoog als in Spanje
en Oostenrijk. Het Nederlandse cijfer is minder dan de helft van het Italiaanse. Alle
zuidelijke gewesten (en zij alleen) liggen bovendien boven het landelijk gemiddelde.
Daaruit volgt, dat de meridionalisering van Italië verdere voortgang zal maken,
naarmate de hygiëne in het zuiden verbetert. En ook: naarmate men het zuiden tot
verdere ontwikkeling zal brengen op sociaal en economisch gebied, zal het effect op
de vermindering der binnenlandse migratie dus minder dan evenredig zijn. 11e. De
bevolkingsopbouw gelijkt op de Nederlandse, doch in minder geprononceerde vorm.
12e. Italië is het land, waar de kleine dorpen ontbreken. Omdat echter slechts 20%
der bevolking in steden boven de 100.000 inwoners woont (in Nederland 32%, in
Engeland 50%), is Italië toch ook niet het land van de grote steden. Overwegend zijn
juist de kleinere steden. De helft der bevolking woont n.l. in plaatsen tussen de 3 en
de 30 duizend inwoners.
Ter afronding nu van dit demografisch beeld, merken wij nog op, dat Italië een
vrouwenoverschot heeft van 1000 vrouwen t.o. 950 mannen. Dit is méér dan in
Nederland, doch minder dan in Frankrijk, Duitsland en Engeland. Onder de 21 jaar
overwegen de mannen nog, daarna niet meer.
In 1950 kwamen per 100.000 inwoners 977 te overlijden. Daarvan overleden 203
aan ziekten aan ademhalingsorganen; 149 aan ziekten in het zenuwstelsel; 107 aan
kanker en andere kwaadaardige gezwellen; 69 aan infectieve ziekten (w.o. 43 aan
t.b.c.) en 31 aan verkeersongevallen. Het malariagevaar is verdwenen. Rond de
eeuwwending stierven daaraan 17.000 per jaar, thans nog slechts 60. Ook de t.b.c.
bestrijding maakte goede voortgang: in 60 jaar tijds werd het aantal slachtoffers tot
1/3 teruggebracht. Daarentegen neemt de kanker verontrustende vormen aan. In 1890
stierven daaraan 12.774 mensen, doch in 1950 49.607.
Dr L. van Egeraat
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Boekbespreking
Godsdienst
Michael de la Bedoyere, Living Christianity. A Personal Essay. - Burns
and Oates, London, 1954, 170 pp., 15 sh.
Dit boek combineert een eenvoudig verslag van een geestelijke pelgrimstocht, een
bevattelijke uitleg van de leer en werkelijkheid van de Katholieke Kerk, en een
sympathiek ‘De Kogel door de Kerk’ of ‘Roomsen, zo zijn wij’. We achten het boek
tot op zekere hoogte belangrijk, niet zo zeer om de inhoud zelf in genoemd drievoudig
opzicht, als wel als neerslag en vrucht van een meer voorkomende mentaliteit. Achter
de la Bedoyere, hoofdredacteur van het katholieke Engelse weekblad The Catholic
Herald, zien wij herhaaldelijk de figuur van Newman, ofschoon deze slechts een
enkele maal expliciet wordt vermeld. Maar Newman's onderscheid tussen het notionele
en het reëele, en Newman's weg om van het notionele tot het reëele door te dringen,
domineren de la Bedoyere geheel. Wat hij ons te vertellen heeft is weinig meer dan
zijn strijd zich los te maken uit de noties, en - nauw verwant aan dezen - de gewoonte,
sleur, pure observantie, schaapachtige volgzaamheid, e.d. Dit betekent tegelijkertijd
een hardnekkig pogen om de werkelijkheid die achter dit stramien en deze routine
ligt, te grijpen en persoonlijk te verwerken en te beleven. Nadat hij zelf het dode en
dodende heeft ondervonden van een godsdienst die men van jongsaf aan aanvaard
heeft maar nauwelijks in iets van haar diepte beseft, tekent schr. zijn ontdekkingen,
min of meer in de vorm van een spirituele autobiographie, niet om wille van dit
autobiographische, maar in de hoop dat anderen zijn weg ziende, zelf zullen trachten
een gelijke weg te gaan. Aldus komt de rijkdom van het ontdekte en nieuw-gevondene
ter sprake, en de drang dit anderen mee te delen; maar ook de kritiek op wie en wat
hem bij dit onderzoek tegenhield. Bekende onderwerpen als de biechtpraktijk, de H.
Mis in de volkstaal, de houding der geestelijken, het sacramentele leven in de kerk
e.a., komen ter sprake - maar met geduld en wijsheid: een weldadige eigenschap van
dit boek.
Schr. heeft echter nog geenszins alles ontdekt wat er te ontdekken valt. Het feit
dat hij theologisch weinig of niet geschoold is, is hem een serieuze handicap. Hij is
de eerste om dit toe te geven, maar onmiddellijk zal hij hier aan toevoegen dat het
toch wel jammer is dat theologisch geschoolden hem zo weinig stimuleerden tot, en
hielpen bij, zijn eerste ontdekkingen, en dat hij niet ziet wie hem bij verder onderzoek
zal helpen: de priester in de biechtstoel? of op de preekstoel? of de geschoolde
theoloog, tegen wie hij juist, en o.i. terecht, inbrengt dat hij zo vaak teveel werkt met
noties en daarin steken blijft? Ook om deze reden is het boek typisch van deze tijd:
men verlangt naar licht, maar er zijn zo weinigen die dit licht verschaffen, of lichtend
voorgaan.
W. Peters

Pierre Blanchard, Sainteté aujourd' hui (Etudes Carmélitaines). - Desclée
de Brouwer, Brugge, 1954, 194 pp., Fr. 96.
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Is heiligheid nog actueel? Schrijver antwoordt zonder aarzelen, ja! In verschillende
grote figuren uit de Franse letterkundige wereld, die telkens een eigen houding hebben
aangenomen tegenover ‘la nostalgie de la sainteté’, gaat hij na hoe de huidige mens
er tegenover staat. A. Gide weigert radicaal, J. Rivière vreest ervoor zich te geven,
Saint Exupéry zoekt naar een overtreffen van zichzelf, S. Weil wil Christus volgen
doch buiten de Kerk, Ch. du Bos geeft zich over aan de genade.... Al deze reacties
zijn gecentreerd rond Christus ‘leer en vooral rond Christus’ persoon, die ze heeft
uitgelokt.
Blanchard is optimistisch gestemd doch niet naïef. Jammer genoeg mist zijn werk
een eenheid in de uitwerking door het feit dat zoveel schrijvers aan het woord worden
gelaten hetzij in zeer lange citaten hetzij in een opeenhoping van korte uittreksels.
Toch openbaart het op treffende wijze de aantrekkingskracht der heiligheid, d.w.z.
van Christus.
R. Hostie

Jos. Dewint, S.J., Koningin der Apostelen. De taak der Mariacongregaties.
- Landelijk Secretariaat der Maria-Congregaties, Brugge, 1954, 70 pp.,
Fr. 20.
De inhoud van deze brochure over de Maria-Congregaties - uitsluitend afge-
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stemd op Zuid-Nederlandse toestanden - kan in drie stellingen samengevat worden.
Ten eerste, dat de diepere godsdienstige vorming liefst niet moet gegeven worden
binnen het kader van K.A.-organisaties of jeugdbeweging, maar het best aan een
afzonderlijke vereniging wordt toevertrouwd; ten tweede, dat de M.C. door haar
stelregels zowel als door haar prestaties in het verleden bewezen heeft de meest
aangewezen vorm van organisatie te zijn ter behartiging van deze diepere
godsdienstige vorming; ten derde, dat daartoe de M.C. zelf veelal zal moeten ‘uit de
slaap gewekt worden’, met sleur en slenter breken, en terugkeren tot de onverschaalde
echtheid van haar vroeger radicalisme en bezieling. Deze drie stellingen worden niet
in abstracto verdedigd, maar in de werkelijkheid van de huidige jeugdorganisatie in
Vlaanderen zo gesitueerd, dat zij de meest ernstige bezinning uitmaken op gebied
van jeugdapostolaat en godsdienstig jeugdleven, die we sedert jaren te lezen kregen.
Wij kunnen dan ook een aandachtige overweging van deze al te slordig geschreven
maar zo inhoudrijke brochure ten zeerste aanbevelen, niet slechts aan
congregatiedirecteuren en parochiegeestelijken, maar aan allen die nopens het gehalte
van hun jeugdwerk een eerlijke confrontatie met zichzelf wensen en aandurven.
L. Monden

M.C. Schouwenaars, Naar de stijl der Lieve Vrouwe (Beschouwingen over
Apostolische Vroomheid, 4). - Uitgeverij Voorposten, De Panne, 1954, 60
pp., ing. Fr. 25, geb. Fr. 35.
Deze eenvoudige meditaties over de Maria-teksten van het evangelie willen in de
moderne jonge vrouw die zich aan apostolaat wijdt een authentiek mariale levensstijl
helpen aankweken. Zij doen dat van uit een rijpe ervaring van het meisjesleven, op
zeer rustige, overtuigende en innige wijze. Alleen ligt het accent o.i. te uitsluitend
op Maria als moreel voorbeeld en komt haar functie in het heilsbestel, met heel de
daaraan verbonden dogmatische rijkdom, in de beschouwingen niet genoeg tot zijn
recht. Keurige uitgave.
L. Monden

Kard. M. Feltin, De weg naar vrede. - 't Groeit, Antwerpen, 1954, 118
pp., ing. Fr. 48, geb. Fr. 64.
De inhoud van dit kleine boekwerk is de samenbundeling van een vijftal toespraken
van de gezaghebbende kerkvorst, voorzitter van de internationale Pax Christi
beweging. Zij zijn een oproep tot een christelijke sociale orde waarin alleen echte
vrede kan ontstaan.
A.S.
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Mgr K. Cruysberghs, Allerheiligen, Allerzielen. Zeventien
November-lezingen. - De Vlijt, Antwerpen, 1953, 168 pp., Fr. 48.
Al deze November-voordrachten werden gehouden voor de micro van de Belgische
Nationale Radio. Uitstekende lectuur voor de Allerheiligen- en Allerzielen tijd.
Speciaal bruikbaar voor dit Maria-jaar zijn de op de Allerheiligentijd afgestemde
meditaties over Maria's Hemelvaart.
L. Monden

Leo Trese, Een probaat man. - Sheed & Ward, Antwerpen, 1954, 152 pp.
Een priesterlijke plichtenleer in meditatievorm. Dezelfde prettige voorstellingswijze,
dezelfde sympathieke, ongecompliceerde en toch degelijke Amerikaanse spiritualiteit,
die Broze Vaten tot een bestseller maakten, zullen ook dit nieuwe boek van Trese
gretig ingang doen vinden bij vele priesters en hun tegelijk een steun en een
aanmoediging zijn bij hun geestelijke inspanning.
L. Monden

Maurice Nicoll, The Mark. - Vincent Stuart, London, 1954, 219 pp., 21
sh.
Sch. bespreekt verschillende schriftuurpassages, als de parabel van het zaad, Christus'
gesprek met Nicodemus, Sint Jan's prediking van de metanoia, enz. Aan deze
besprekingen gaat echter vooraf een inleiding die voor ingewijden op het gebied van
een Hoger Emotioneel Center (met hoofdletters) en een magnetisch center in de ziel
begrijpelijk en aanvaardbaar is, maar die zich op dergelijk zwak fundament van een
nauwelijks bestaanbaar onderscheid tussen geest en stof baseert dat wij haar moeten
afwijzen. Naar ons oordeel is dit boek meer een curiosum van verwrongen visie dan
een serieuze bijdrage om de waarheid te ontdekken.
W. Peters

Archbishop Robberts, S.J., Black Popes. Authority: its use and abuse. Longmans, Green and Co, London, 1954, 139 pp., 8 s. 6 d.
De vroegere aartsbisschop van Bombay heeft in dit boekje een groep kranten-artikelen
bijeengebracht, waarvan er enkele bijeen worden gehouden door het idee ‘vaderschap’
als toegepast op God, de andere als gemeenschappelijk thema
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hebben de wijze waarop gezag gebruikt of misbruikt wordt. Gezag en macht houden
verantwoordelijkheid in en de aartsbisschop neemt geen blad voor de mond waar hij
bij de geestelijkheid, hoog en laag, vroeger en nu, constateren moet hoe gezag en
verantwoordelijkheid gescheiden worden, vaak met pijnlijke gevolgen voor de leek
en de onderdaan. De artikelen zijn van weinig beschouwende aard, helaas, zodat hun
waarde op praktisch terrein ligt. Wanneer bazige priesters zich verschillende hier
gezegde zaken aantrekken, wanneer huwelijksprocessen in Rome wat vlotter worden
afgewerkt, wanneer gelovigen niet terugschrikken om de bisschoppen in te lichten
wanneer hun priesters serieus falen, etc. heeft het boekje zijn doel bereikt. Meer
waarde kunnen we er echter niet aan toekennen.
W. Peters

Theologie en philosophie
Albert Lang, Die Sendung Christi (Fundamentaltheologie, Bd 1). - Max
Hueber-Verlag, München, 1954, XII-264 pp., ing. D.M. 7,80, geb. D.M.
9,80.
De Bonner professor openbaart in dit boek dezelfde kwaliteiten, die zijn studies over
Melchior Cano en over de conclusio theologica zo waardevol maken: helderheid,
nuancering en nauwkeurigheid van informatie. Zijn bibliografie is uitstekend
bijgehouden en zijn oplossingen geven vaak dieper inzicht dan in een handboek
gebruikelijk is.
Al deze kwaliteiten doen ons des te meer betreuren, dat de auteur zich aan de
klassieke structuur van het tractaat (eerst de mogelijkheid, daarna de feitelijkheid
van de openbaring) gehouden heeft. Wat immers de mens van deze tijd vooral
bekommert is, meer dan de mogelijkheid of feitelijkheid van de openbaring, haar
waarschijnlijkheid. En op de vooringenomen twijfel aan deze waarschijnlijkheid
stranden vaak de beste argumenten voor de historische feitelijkheid van de revelatie.
Het zwaartepunt van de moderne apologetiek valt dan ook meer en meer op het
aantonen, zowel uit philosophie als uit psychologie en geschiedenis, van de
waarschijnlijkheid van een bovennatuurlijke openbaring Gods. Geen enkel handboek
heeft zich echter tot nog toe aan dit nieuwe hoofdstuk gewaagd, en graag hadden we
gezien dat een auteur van de waarde van Lang zich als eerste aan deze zware taak
zou hebben gezet.
L. Monden

Hans Urs von Balthasar, Le chrétien et l'angoisse (Présence chrétienne).
- Desclée de Brouwer, Brugge, 1954, 158 pp.
De Zwitserse auteur is, zoals bekend, een diepzinnig en inspirerend theoloog. Hij
maakt het zijn lezers echter niet altijd gemakkelijk. Men heeft des te meer
bewondering voor de vertaalster van dit merkwaardig essay. Men moet het lezen en
herlezen om er de diepte van te peilen. Het wil een voortzetting en een uitwerking
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zijn in theologische zin van Kierkegaard's Begrebet Angest, een christelijke theologie
van de angst, in een wereld die, in freudiaanse en existentialistische zin, er door
gegrepen is. Het onderwerp wordt behandeld in drie nagenoeg even lange
hoofdstukken. Het eerste beschouwt Gods Woord, zoals het verkondigt staat in het
Oude en in het Nieuwe Testament. Het tweede hoofdstuk bepaalt de christelijke
houding tegenover de angst in drie welomschreven grondregels die ons in staat stellen
gezonde en ongezonde angst te onderscheiden. Het laatste hoofdstuk confronteert
de christelijk-theologisch bepaalde angst met de hedendaagse filosofie ervan.
Ontwikkelde lezers zullen dit werkje met aandacht overwegen en er geestelijk door
verrijkt worden.
A. Snoeck

Werkgenootschap van katholieke theologen in Nederland, Jaarboek 1954.
Voordrachten en discussies. - Uitg. N.V. Gooi en Sticht, Hilversum. 188
pp., f 7.40.
In dit jaarboek zijn opgenomen de voordrachten en discussies, in de laatste helft van
het jaar 1952 en in het jaar 1953 door het Werkgenootschap gehouden. De titels dier
voordrachten zijn: Openbaring en heil volgens het Nieuwe Testament: Kracht der
Openbaring tot heil; De analogie tussen sacrament en prediking; Diocesane bisschop
en wereldkerk; Waarde en grenzen van de apologetische bewijsvoering in de
geloofsprediking; Protestantse misverstanden en hun oorzaken; Voorbereiding op
Christus en ontvankelijkheid voor Christus in het heidendom theologisch beoordeeld;
Enkele opmerkingen bij het probleem der religie-blindheid; Het leiden van
bekeerlingen als geloofsvorming; De heiligheid der Kerk en de zonde; Situatie-moraal,
karakteristiek en kritische beschouwing.
Voor alwie belang stelt in het theolo-
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gisch leven in ons Vaderland is dit verslagboek een aangewezen middel om zijn
verlangen naar geschikte gegevens te bevredigen. Uiteraard zijn de voordrachten en
discussies onmiddellijk voor vaktheologen bestemd. Daarom is de voortgezette kost
voor leken op theologisch gebied soms moeilijk verteerbaar. Intussen vinden
ontwikkelde leken - dank zij enige inspanning - in deze nogal sterk apologetisch
georiënteerde voordrachten voor geest en hart niet zelden het nuttige met het
aangename verenigd.
P. Ploumen

Dr H.B. Visser, Geef Rekenschap, een verantwoording in verband met
mijn overgang tot de R.K. Kerk. - Uitg. Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1954, 312 pp., f 9.50.
De schrijver van dit boek was bijna vijf en twintig jaar predikant in de Gereformeerde
Kerken. Hij heeft die taak met volledige toewijding en liefde volbracht, overtuigd
van de waarheid der leer en van het bestaansrecht van het kerkgenootschap dat hij
diende. Maar wat hij zelf enkele jaren geleden niet denkbaar had geacht en wat ook
niemand zal verwacht hebben, is gebeurd: hij is tot de uitspraak gekomen het niet
meer eens te zijn met de gereformeerde leer noch met het goed recht van de
Reformatie. Hij heeft de waarheid gevonden in de R.K. Kerk en hij heeft de daad
gesteld die daaruit voortvloeide. Uit zeer veel brieven en gesprekken met vrienden
is hem gebleken dat velen hier staan voor een groot raadsel en zich afvragen, welke
toch de beweegredenen zijn die hiertoe hebben geleid. Die velen verwachten een
woord en de schrijver voelde zich verplicht daaraan te voldoen; hij voelde het ook
als een verplichting ten aanzien van de waarheid. Zo kwam hij tot het schrijven en
uitgeven van dit boek. Hij dankt zijn overgang tot de R.K. Kerk in de eerste plaats
aan de werking van Gods genade en barmhartigheid - zoals hij zelf getuigt in zijn
inleiding - en aan de vele gebeden die dagelijks worden opgezonden. Gods
Voorzienigheid stelde hem telkens voor vragen wanneer hij zijn Zondagspreek ging
voorbereiden. Het begon met de vraag naar de noodzakelijkheid, het loon en de
verdienstelijkheid der goede werken naar aanleiding van een preek over Mathh. 6,
19-20. Door veel gebed en eerlijk zoeken en confronteren met de H. Schrift werd hij
steeds nader tot de waarheid gebracht.
Het boek bevat drie delen. In het eerste deel behandelt de schrijver in evenzoveel
hoofdstukken drie en twintig bezwaren van leerstellige aard tegen de gereformeerde
opvattingen, en wel ongeveer in de volgorde waarin die vragen zich aan hem
opdrongen en om een oplossing vroegen.
In het derde deel beantwoordt hij een twaalftal vragen aangaande de Canon der
Schrift en de Bijbel der Reformatoren.
In het derde deel beantwoordt hij een veertiental bedenkingen die hem van
gereformeerde zijde werden voorgehouden.
Het boek is geschreven op heldere, boeiende en overtuigende wijze. De toon is
waardig en irenisch. Wel formuleert de schrijver zijn bezwaren scherp en
onomwonden, maar overal voelt men de warme dankbaarheid en waardering voor
alles wat hij van jongsaf in het gereformeerde milieu heeft ondervonden. Het is een
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ontroerend boek; het wekt sympathie voor de auteur die een goed en eerlijk mens
moet zijn; en de geheel eigen maar moeitevolle weg die hij is gegaan stempelt zijn
werk tot een uiterst belangrijk document.
Het kan een nieuwe phase openen in het gesprek met de Reformatie. Moge het er
toe bijdragen dat velen ‘tot de kennis der waarheid geraken’.
A.J. Wessels

Josef Pieper, Wat is Philosophie? Vert. Drs J.H. van Weersch. - De Koepel
Nijmegen/Antwerpen, 111 pp., f 3.90.
De colleges van Prof. Pieper, hoogleraar aan de Universiteit van Münster in Westfalen,
over de aard van wijsgerig denken verdienden ongetwijfeld een goede vertaling. Niet
langs historische weg of via de vergelijking met wetenschap, maar door onmiddellijke
beschrijving van de wijsgerige houding leidt hij in tot wijsbegeerte. Het is eigen aan
het wijsgerig vragen naar het zijn als zin en samenhang van alles, dat het de wereld
van het alledaagse doorbreekt, die daardoor transparant wordt en haar diepste wezen
verrassend openbaart. Zo is verwondering het begin van alle filosofie: wel
ontworteling uit het alledaagse en vertrouwde, maar alleen zo ingang tot het zijn zelf
als mysterie. Alle wijsgerig denken wordt daarom bepaald door openbaring, de enig
ware en levende filosofie is gegeven in ‘contrapuntische’ verbinding met de enige,
christelijke openbaring.
De aandacht van de vertaler is blijkbaar vooral uitgegaan naar het vormen van een
vlot leesbare Nederlandse tekst, die echter het toch al zeer globale collegemanuscript
nog globaler weergeeft, soms
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door onvoldoende begrip van de wijsgerige betekenis de rand van onjuistheid bereikt
en zelfs naast werkelijke vondsten aperte vertaalfouten vertoont.
Mich. Marlet

Prof. Dr A.J. de Sopper, Wat is Philosophie? - 2e herz. dr., De Erven F.
Bohn N.V., Haarlem, 1954, 258 pp., f 3.90.
Is filosofie metaphysica, zo verstaan dat zij de vraag kan stellen naar 's mensen
verhouding tot de wereld en tot God? De auteur, zeer bekend als em. hoogleraar aan
de Leidse Universiteit, wil door de behandeling van deze problematiek inleiden tot
wijsgerig denken. Tevens legt hij door eigen positieve stellingname getuigenis af
van de ontwikkeling zijner wijsgerige opvattingen uit de neokantiaanse
waardefilosofie tot een realisme, dat de laatste grond van menselijke zekerheid in
het scheppingsgeloof heeft gevonden. De verhouding van algemeen-geldigheid en
christelijk karakter van dit theïstisch realisme blijft daarbij onbevredigd aangegeven.
De tweede druk mag in zoverre herzien heten, dat van p. 40-48 een nadere
verklaring over het wezen van Hegels absoluut idealisme is ingevoegd, waarnaar in
de op drukfouten gecorrigeerde tekst enige malen wordt verwezen.
Mich. Marlet

Darmstädter Gespräch, 4 (1953): F. neumark, Individuum und
Organisation. - Neue Darmstädter Verlagsanstalt, 1954, 292 pp., D.M.
12,60.
Het ‘Darmstädter Gespräch’ over ‘Individuum und Organisation’ verenigde een
internationaal gezelschap van professoren, publicisten, bedrijfsleiders en artsen. Het
thema van de discussies was de invloed van de rationalisatie en organisatie op de
moderne mens. Er kwamen pessimisten en optimisten aan het woord. De eersten
vreesden, dat door de te ver doorgedreven rationalisatie de menselijke persoonlijkheid
dreigt te worden genivelleerd: de tweeden waren van oordeel, dat de persoon, die
zichzelf weet te handhaven, in de rationalisatie de bevrijding vindt van de dwang
der materie. De rationalisatie betekent een zegen, indien ze door de mens goed wordt
geleid. Anders - en dit is zo voor alles - keert zij zich tegen hem.
Eigenlijke conclusies werden uit dit gesprek niet getrokken: de standpunten liepen
daarvoor te zeer uiteen. In dit verslagboek werden waardevolle referaten opgenomen,
maar het gebrek aan titels, ondertitels en zakenregister maken het overigens zeer
royaal uitgegeven boek moeilijk bruikbaar.
F. De Raedemaeker

Dr L. Dupré, Het vertrekpunt der marxistische wijsbegeerte. De critiek
op Hegels staatsrecht (Philosophische Bibliotheek). - N.V.
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Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, XVIII-194 pp., ing. Fr. 135,
geb. Fr. 160.
Een der eerste uitgebreide werken van Karl Marx is zijn Kritik des hegelschen
Staatsrechts (1843). In dit werk onderwerpt hij aan een scherpe en dikwijls
sarcastische critiek een uitgebreide passage van de Grundlinien der Philosophie des
Rechts van Hegel (1821). Deze critiek tast niet alleen de hegelsche rechtsphilosophie
aan, maar het idealisme zelf, waarvan deze philosophie maar een toepassing is, en
zelfs, kan men zeggen, de princiepen van de dialectische wijsbegeerte. Voor de kennis
van de ontwikkeling van Marx' denken is dit boek dan ook van uitzonderlijk belang.
L. Dupré heeft het op zijn beurt onder de loupe genomen, zodat we hier tenslotte te
doen hebben met een critiek op een critiek hetgeen wel aardig aan een ander boek
van Marx herinnert: Die Kritik der kritischen Kritik.... De algemene stelling van de
schrijver is, dat de critiek van Marx op Hegel feitelijk wel gewettigd is, maar dat hij
de nodige philosophische grondbeginselen miste, om deze critiek vruchtbaar te laten
worden voor een reële rechtsphilosophie of philosophie in het algemeen. Men kan
het idealisme niet adaequaat weerleggen door een materialisme. De schrijver tracht
dan in een poging tot synthese wat in Hegel en wat in de critiek van Marx aan
waarheid is te vinden, in een eigen visie te verzoenen. Enkel wie zich reeds over
enige philosophische scholing kan verheugen, zal dit boek met nut en genoegen
lezen.
F. De Raedemaeker

R. Jolivet en J.P. Maxence, Manuel de philosophie, I: Psychologie. Ed.
Em. Vitte, Lyon, 1953, 478 pp., Fr. Fr. 900.
Sedert Descartes zijn parool van de klare en duidelijke ideeën de wereld heeft
ingezonden, was het steeds het benijdenswaardig voorrecht van de Franse geest om
de moeilijke en ingewikkelde waarheid op een vlotte en doorzichtige wijze

Streven. Jaargang 8

186
te kunnen voorstellen. Dit uitgebreid handboek voor psychologie is een merkwaardig
voorbeeld van dit nooit genoeg geprezen talent. Het zal ongetwijfeld veel bijval
oogsten bij alle studerenden en intellectuelen, om zijn even goed gedocumenteerde
en overzichtelijke als inhoudrijke uiteenzetting van de grondproblemen der menselijke
zielkunde. Heel prettig is de wijze waarop de zware wijsgerige problematiek met
een doorlopende bloemlezing uit de voornaamste philosophische auteurs van het
verleden en het heden wordt belicht. Eclecticisme zonder geestesvastheid wordt het
evenwel nooit, de systematiek blijft hoofdzaak. Een parel dus van wijsgerige didactiek,
die aan het grote publiek, datgene wat het van de Philosophie op de eerste plaats
verlangt n.l. verheldering, ook geven zal.
A. Poncelet

Literatuur en cultuurleven
Windroos Serie
Guillaume van der Graft, Mythologisch. - 53 pp., f 3.50. Jan Wit, In den
metalen Stier. - 41 pp., f 2.25. Hans Warren, Vijf in je oog. - 40 pp., f 2.25.
Uitg. Mij Holland, Amsterdam, 1954.
Een der bekendste dichtbundels van Guillaume van der Graft, Mythologisch, komt
thans, gewijzigd en aanmerkelijk vermeerderd, in tweede druk uit. De poëzie van de
meeste jonge dichters is vóór alles curieus. Schone ontroeringen moet men er niet
meer in zoeken. Van der Graft en Jan Wit zijn beide dominee en er gaapt een afgrond
tussen hen en de dominee-dichters van honderd jaar terug. De eersten bewegen zich
in raadselachtige, mythische of ook speelse verbeeldingen, waarvoor de laatsten
zonder begrip zouden staan. De poëtische Muze in Nederland viert een soort Carnaval,
waarop een Aswoensdag-ontwaken zal moeten volgen, en zelfs dominee's doen er
druk aan mee.
Hans Warren gaat een eigen, meer traditionele weg. Hij is een geboren Zeeuw en
heeft gereisd in Arabische contreien. In dit bundeltje hunkert hij naar de verre geliefde
in het vaderland.
J. v. Heugten

Gustavo Corcao, Cursus van de dood. Uit het Portugees vert. Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, 252 pp., f 6.90.
Het Spectrum brengt een merkwaardig boek op de markt dat in het oorspronkelijke
‘Licoes de Abismo’, Lessen van de Afgrond, heet en door Guido Logger voortreffelijk
vertaald werd. Het boek is van de Braziliaanse schrijver Gustavo Corcao. Een door
en door verliteratuurd mens, een halve dichter en een heel erge philosoof, die over
alles en nog wat begint te philosopheren, komt tot het besef dat hij over enkele
maanden sterven moet en schrijft nu een soort dagboek, waarin hij al zijn denken en
voelen en ervaren vastlegt. Wie van met litteratuur doorschoten levensphilosophie

Streven. Jaargang 8

houdt, zal dit werk wellicht kunnen genieten. Ik kan het niet. Hoe knap en levenswijs
het boek ook geschreven is, deze litteratuurman verveelt bijna aldoor. Er bloeit te
weinig leven, er is te weinig schone verbeelding, te weinig menselijke bewogenheid
in deze doodscursus om de lezer hevig te boeien. Een meer psychologisch of
probleemzuchtig ingestelde zal dit werk misschien kunnen waarderen.
J. v. Heugten

William E. Barret, De Schaduw der Beelden. vert. - De Fontein, Utrecht,
Sheed & Ward, Antwerpen, 1954, 463 pp.
Karel Deenen leverde een uitstekende vertaling van deze ongewoon sterke
Amerikaanse roman. Barret is een der grote katholieke schrijvers van het ogenblik.
Hij bewees dit reeds met Gods Linkerhand, hij bewijst het opnieuw met dit boek.
Het is de geschiedenis van enkele bewoners ener grote stad in het Westen aan de
voet van de Rocky Mountains, het is tevens de geschiedenis, of liever het dagelijkse
leven dier stad zelf, althans van een goed deel daarvan. De auteur grijpt altijd raak;
elk hoofdstuk is voortreffelijk, of hij Pastoor Brennan opvoert of de politie-inspecteur
Tom Logan en zijn verloofde, of Toms broer, de vrome ijveraar, die bezwijkt voor
de charme ener luxe-studente. Ook deze laatste, die een grillige, verwende, onbewuste
misdadigster is, leeft ten volle in Barrets roman. Het uitvoerige, als een brede stroom
daarheen vloeiende verhaal concentreert zich om een uit hout gesneden beeld van
Satan, symbool van het kwaad. Kwaad geschiedt er veel in dit boek en Barret, op
zijn Amerikaans, neemt geen blad voor de mond. Voor lezers met oordeel en ervaring
een uitstekend boek.
J. v. Heugten
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Bij de Spaarnestad ‘verschijnt een Klassieke Bibliotheek’ waarvan het doel is: ‘de
ontwikkelde leek, die geen gymnasiale opleiding heeft ontvangen, in staat te stellen
kennis te nemen van de meesterwerken der klassieke oudheid’ zoals het heet in de
desbetreffende prospectus.
Wij ontvingen van de twaalf delen, de nummers II, IV, VIII en XII, waarin
respectievelijk Plato, de Griekse Geschiedschrijvers, Virgilius en de Latijnse
Geschiedschrijvers werden behandeld.
1. Dr Jan van Gelder geeft na een Woord Vooraf een Inleiding over de Latijnse
Geschiedschrijvers. Hierna laat hij Latijnse schrijvers zelf een verhaal vertellen
over het Romeinse Volk vanaf 300 voor Christus tot 14 na Christus: Livius,
Sallustius, Caesar en Tacitus schrijven hierin hun hoofdstukken, en de
samensteller leidt in en verbindt de tekst, of laat dit plotseling na, waardoor aan
Sallustius' inleidende woorden op de samenzwering van Catilina veel relief
wordt verleend.
2. In het deel Griekse Geschiedschrijvers behandelt Hub. Cuypers Jr
achtereenvolgens Herodotus, Thucydides en Xenophon. Hij is een goed vertaler.
Is de inleiding op Herodotus en Thucydides misschien wat hoog gegrepen voor
de eerste kennismaking, de inleiding op Xenophon legt een band tussen de
behandelde schrijvers en is met het juiste enthousiasme en gerechtheid
geschreven.
3. Dr B.H. Bal gaat recht op zijn doel af: hoe Plato zijn ethische vraagstukken tot
oplossing bracht. Als inleiding hiertoe een korte schets van het karakter van de
samenleving in het Oude Griekenland, beheerst door de handel, die een volk
door de vele contacten, oog geeft voor het betrekkelijke in de verhoudingen.
Dan de Sophisten, tegen deze achtergrond, Socrates. Tenslotte Plato zelf, zijn
leven, leer en invloed. Hierna wordt de lezing van zijn meest bekende stukken
in een goede Nederlandse vertaling inderdaad mogelijk.

Virgilius, een keuze uit vertalingen van zijn werk, laat een geheel ander uitgangspunt
zien. Door de vele vertalingen waaruit een keuze is gedaan, suggereert Dr G.F. Dierx,
bij de vele bloemen die gelezen zijn (we zien vertalingen van Vondel, Masdorp,
Chaillet, Terwen, Scheuer) een afstand tot het dichtwerk zelf die gemakkelijk zal
leiden tot een poging, toch nog zelf tot de latijnse tekst door te dringen.
Dit opwekken van ‘een verlangen naar meer’ zouden we als een van de beste
eigenschappen van deze uitgave willen noemen.
Het uiterlijk van de delen is goed verzorgd, de volkomen gelijkheid van de banden
laat de leek misschien de grote verscheidenheid van de inhoud niet genoeg vermoeden.
R. Rutgers

L'Artiste dans la Société contemporaine. Conférence internationale des
artistes, Venise 1952. - Unesco, Parijs, 1954, 170 pp., Fr. Fr. 250.
Onder de titel De Kunstenaar in de huidige Samenleving werden de voordrachten,
mededelingen en besluiten uitgegeven van de internationale kunstenaars conferentie
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van Venetië in 1952. De meeste van deze bijdragen zijn ondertekend door namen
als Ungaretti, Honegger, Moore, Rouault. Zij groeiden dan ook uit buiten de
onmiddellijke opgave van de conferentie - juridisch, sociologisch, zelfs economisch
de plaats te bepalen van de kunstenaar in onze maatschappij - om vooral te
onderzoeken het geestelijk contact van kunstenaar en gemeenschap. Ook hier leeft,
tot in de meest juridisch klinkende besluiten, het hartstochtelijk vechten om de
menselijke vrijheid en persoonlijkheid, die men zich voelt ontglippen.
G. Bekaert

Geschiedenis
Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in 10 Bde, begründet
von Fritz Kern. Bd. 2: Grundlagen und Entfaltung der ältesten
Hochkulturen. - Francke-Verlag, Bern, 1953, 655 pp., geb. Zw. Fr. 28,80
(inschr. Zw. Fr. 25).
Na het eerste deel over de Voorgeschiedenis behandelt dit tweede deel van de groots
ontworpen Historia Mundi de grondslagen en de ontplooiing van de eerste hogere
culturen. De inleidende hoofdstukken over het Nieuwsteentijdperk en over de
beschavingen van herders, planters en boeren brengen ons tot de eerste hogere culturen
van Egypte, van Sumerië, Babylonië en Assyrië, van Syrië, Fenicië en Israël, en van
Klein-Azië, en daarna van Indië, China en Oud-Amerika.
Voor het eerst hebben wij een groot historisch werk, waaraan de meest voor-
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aanstaande geleerden uit verscheidene naties meewerkten, dat de hele geschiedenis
der mensheid omvat. Behalve op de degelijkheid en betrouwbaarheid, moeten wij
uitdrukkelijk wijzen op de ruime plaats die de economische, sociale, culturele en
godsdienstige factoren toebedeeld krijgen. Zo heeft - om slechts één voorbeeld aan
te halen - de unieke uitverkiezing van Israël de leider van de reeks ertoe gebracht
een afzonderlijk hoofdstuk van 70 bladzijden te doen schrijven over de godsdienstige
geschiedenis van Israël.
Het enig zwakke punt schijnt ons te liggen in het laatste hoofdstuk over de hogere
culturen van Oud-Amerika: dit korte en degelijke hoofdstuk is in dit deel niet op zijn
plaats, daar het de Amerikaanse geschiedenis gedurende onze tijdrekening behandelt,
terwijl de andere hoofdstukken niet eens tot de geboorte van Christus reiken.
Overigens hebben wij niets dan lof voor dit groots opgezette en schitterend
uitgevoerde werk. Geen massa's namen en data, maar een dieptezicht in de
geestesgeschiedenis van de hele mensheid zoals de laatste historische onderzoekingen
ons deze doen kennen.
M. Dierickx

Dr J.S. Bartstra, Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis der Landen
van onze Beschaving van 1648 tot Heden. Vierde Deel van 1871 tot Heden.
L.C.C. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1954, 527 pp., f 21 per deel.
Een woord van bewondering voor de schrijver en van lof voor de uitgever is bij de
afsluiting van dit standaardwerk in vier delen, waarvan het laatste meer dan 500
bladzijden telt, niet misplaatst. Bartstra heeft door het schrijven van dit vierde deel
over de 20ste eeuw niet alleen, volgens het woord van Huizinga, ‘voor zichzelf een
vorm van geestelijke vrijheid beleefd’, maar ook zijn lezers, in deze catastrofale
tijden, uit de donkere actualiteit boven de engte van tijd en ruimte opgeheven naar
een sfeer van bemoediging. Want ook de 20ste eeuw is niet de eerste eeuw van
oorlogen en het menselijk avontuur is niet voltooid, zolang zonde en misère
onuitroeibaar zijn. Zo lezen wij met instemming in zijn epiloog. Een vaktijdschrift
meer dan dit is de plaats, waar de mérites van dit werk en zijn tekortkomingen in
bijzonderheden kunnen besproken worden. Beperken we ons tot de opmerking, dat
de schrijver de zo uiteenlopende stof van dit tijdperk met meesterhand beheerst en
de onderlinge samenhang der feiten dikwijls op verrassende wijze weet aan te tonen.
Zoals uit de bij elk hoofdstuk aangegeven literatuuropgave, die tot de meest recente
werken is bijgehouden, blijkt, heeft Bartstra uit een onoverzienbaar materiaal een
wetenschappelijke keuze gedaan, die voor lezers, verlangend in bepaalde onderdelen
dieper door te dringen, een veilige wegwijzer is. Ook de 7 genealogische en de 35
synchronistische tabellen zullen hun uitstekende diensten bewijzen. Een aantal
zeldzame spotplaten begeleiden hier en daar de tekst.
De uitgever mag een woord van lof niet onthouden worden wegens de keurige
wijze waarop hij de uitgave van dit kostbare werk verzorgd heeft.
K.J. Derks
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P. Droulers, S.J., Action pastorale et problèmes sociaux sous la monarchie
de juillet chez Mgr d'Astros, archevêque de Toulouse, censeur de La
Mennais. - Vrin, Parijs, 1954, 445 pp.
P. Droulers, professor aan de Gregoriana te Rome, bestudeert sinds lange jaren de
geloofsafval in de arbeidersklasse in de 19e eeuw.
In 1830 begon in Frankrijk de industrialisatie en meteen ook bij enkelen de sociale
bekommernis; maar eerst na 1848 begint de eigenlijke ‘industriële omwenteling’,
terwijl, ongelukkig, de revolutie van 1848 vele Fransen met schrik had vervuld voor
‘het rode gevaar’ en voor een herziening van de sociale orde. In de beginperiode
1830-1848 echter was alles nog mogelijk.
Daarom deed de auteur een gelukkige keuze door eerst zijn aandacht te wijden
aan de sociale actie gedurende de Juli-monarchie en meer bepaald aan de bestudering
van een der meest markante kerkvoogden uit die tijd, Kard. d'Astros, aartsbisschop
van Toulouse (1830-1851).
Terecht behandelt de auteur eerst uitvoerig de herderlijke activiteit van Kard.
d'Astros, want alleen tegen deze achtergrond begrijpen wij zijn houding tegenover
de sociale kwestie. d'Astros verwerpt een andere ordening van de maatschappij en
kant zich daarom scherp tegen La Mennais. Hij ziet enkel heil in een zedelijke en
godsdienstige vernieuwing, waardoor iedereen de christelijke caritas zal onderhouden.
De aartsbisschop heeft niet ingezien dat de nieuwe economische toestand ook een
vraag van rechtvaardigheid stelt. P. Droulers meent te mogen bevestigen, dat deze
houding werkelijk

Streven. Jaargang 8

189
typisch is voor het hele Franse episcopaat in die tijd.
Het besluit is niet erg bemoedigend, maar het is de waarheid, en pas wanneer men
het hele werk van d'Astros overziet, mag men een oordeel vellen over zijn
conservatisme in sociale zaken.
Dit degelijke exposé, dat op een grondige bronnenstudie steunt, doet ons wensen
dat de auteur, met zijn open zin voor sociale kwesties en zijn zuiver aanvoelen van
de historische omstandigheden, zijn onderzoekingen in dezelfde richting zal
voortzetten.
M. Dierickx

Arthur De Bruyne, Eamon de Valera en de Ierse republiek (K.V.H.U.,
Verh. 434). - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 94 pp., Fr.
25 (Abonnement voor 6 nrs: Fr. 90).
In een synthetisch overzicht volgt de schrijver de Ierse leider Eamon de Valera van
de Paasmaandag-opstand 1916 tot aan de verkiezingen van 1954. Na zes jaar bloedige
strijd tegen de Britten, verkrijgt Ierland een gedeeltelijke zelfstandigheid, die echter
vele Ieren niet bevredigt. In 1922 ontbrandt de burgeroorlog, waarin de Valera tegen
de Ierse regering partij kiest. Pas in 1927 doet hij met zijn partij Fianna Fail zijn
intrede in het parlement en van af 1932 is hij eerste minister van de Ierse Vrijstaat
en blijft dit bijna onafgebroken tot op onze dagen.
Dit kleine boekje is zeer interessant zowel om de enigszins raadselachtige figuur
van de half-Spanjaard de Valera als om de nationalistische stromingen in Ierland te
begrijpen.
M. Dierickx

Th. Schieffer, Winfrid-Bonifatius und die christliche Grundlegung
Europas. - Herder, Freiburg i./B., 1954, XII-326 pp., geb. D.M. 15.80.
Naar aanleiding van de 1200e verjaardag van Bonifatius' marteldood te Dokkum
schenkt de schrijver, professor in de geschiedenis der Middeleeuwen vroeger te
Mainz en nu te Keulen, ons hier een monografie, die alle vroegere biografieën over
de grote missionaris in de schaduw stelt. Eigenlijk geeft hij geen levensbeschrijving
in de enge zin, maar hij plaatst Bonifatius in heel het kerkelijk-politieke gebeuren
van de Vroege Middeleeuwen.
Naar onze individualistische maatstaven berekend, is Bonifatius geen sterke
persoonlijkheid, zo bekent Schieffer volmondig; maar terug geplaatst in zijn tijd is
hij een eersterangs vertegenwoordiger, of nog beter ‘Verdichtung’ van de zedelijke
krachten, die de geschiedenis blijvend hebben bepaald.
Tientallen jaren lang lijkt de Angelsaksische monnik een missionaris als alle
anderen, die soms élan en persoonlijke stellingname mist, maar anderzijds is hij de
ijverige predikant der heidenen, de stichter van bisdommen en abdijen, de nauwe
samenwerker met de pausen, de aartsbisschop en legaat, de hoogbejaarde martelaar.
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Zijn werk van wereldwijde betekenis heeft er in bestaan, de Karolingische landskerken
eng met Rome te verbinden, het samengaan van paus en keizer voor te bereiden, en
aldus een der bouwmeesters te zijn van het christelijk Europa.
Deze grondige, synthetische en vlot geschreven studie, die hier en daar nieuwe
stellingen verdedigt of nieuwe horizonten opent, bevelen wij ten zeerste aan.
M. Dierickx

Kan. Floris Prims, Antwerpiensia 1953 (24e reeks). - De Vlijt, Antwerpen,
1954, 236 pp., geïll., Fr. 125.
In deze nieuwe reeks Antwerpiensia bundelt de Antwerpse ere-stadsarchivaris 43
korte studiën, waarvan 15 handelen over Borsbeek, 10 over Schilde, 6 over Westmalle,
4 over Antwerpen zelf en de 8 resterende over varia. Door een onmiddellijk contact
met de oude documenten weet de auteur de lezer ten zeerste te boeien. Jammer dat
de stijl slordig is en de drukfouten zeer talrijk.
M. Dierickx

Psychologie en paedagogie
Dr A. Stocker, L'homme, son vrai visage et ses masques (Animus et Anima,
3). - E. Vitte, Parijs-Lyon, 1954, 240 pp., Fr. Fr. 750.
Dr Stocker brengt ons in dit boek een synthese van zijn opvattingen over de structuur
van de mens. Het is zijn bedoeling de verworvenheden der diepte-psychologie, die
hij door en door kent en tevens zeer critisch beoordeelt, samen te brengen met de
inzichten der ‘philosophia perennis’. Vooral de hoofdstukken waar hij de posities
van Freud en Jung onderzoekt en de beschouwingen die hij wijdt aan de moraal en
de godsdienst zijn verhelderend. Waar hij echter zijn eigen systeem uiteenzet, dat
essentieel voortbouwt op de trits ‘faculté d'aimer, faculté de connaître, faculté de
sentir’, is hij veel minder duidelijk. Daarom voldoet het
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werk in zijn geheel veel minder, daar de hoofdbedoeling nergens scherp wordt
verantwoord. Als poging tot synthese van katholiek standpunt uit is het echter zeer
belangwekkend.
R. Hostie

Dr C. Sanders, De Rangeertest. Proeve ener methode van quantitatief en
qualitatief intelligentie-onderzoek. - Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf,
's-Gravenhage, 1954, 154 pp., f 6.50.
Dit werk verschijnt als eerste aflevering van een serie publicaties van de
Rijkspsychologische Dienst betreffende psycho-diagnostiek onder redactie van Prof.
Dr A. Chorus. Dr Sanders, chef van deze dienst, bespreekt de rangeertest tegen de
achtergrond van de problemen, die het intelligentie-onderzoek in het algemeen stelt.
In het licht van deze problematiek, waarbij het verband tussen intelligentie en het
geheel van de persoonlijkheid wordt benadrukt, onderzoekt de auteur de rangeertest
als quantitatieve en als qualitatieve methode, en bovendien wijdt hij een hoofdstuk
aan de geldigheid van deze test. Het werk verrijkt niet alleen het instrumentarium
van de psycholoog, het draagt ook bij tot verdieping van de inzichten omtrent het
intelligentie-onderzoek. Voor de diepere bestudering van de behandelde kwesties en
misschien zelfs voor de practische toepassing van deze test zou het wenselijk zijn,
dat aan het onderzoek een beknopt intervieuw werd verbonden betreffende de
belevingen van de proefpersonen tijdens de test. Het komt ons voor, dat een dergelijke
uitbreiding ligt in de lijn van ontwikkeling, welke Dr Sanders aangeeft, al bleef hij
in de systematische uitwerking staan bij een quantitatieve-observatiemethode.
J.M. Kijm

Dr Ludwig von Friedeburg, Die Umfrage in der Intimsphäre (Beiträge
zur Sexualforschung, Heft 4). - F. Enke-Verlag, Stuttgart, 1953, IV-95
pp., D.M. 9,50.
Deze zorgvuldige enquête omtrent het geslachtelijk leven in Duitsland werd met
bewonderenswaardige voorzichtigheid in opdracht van het Institut für Demoscopie
ingesteld. Door vergelijking van de antwoorden op de zestig gestelde vragen krijgt
men een vrij diepgaand inzicht in deze kiese realiteit. Sociologen en moralisten zullen
met belangstelling de wetenschappelijke verwerking van de resultaten bestuderen.
Het meest opvallend gegeven is wel de sterke correlatie die er schijnt te bestaan
tussen kerkelijkheid en geordend geslachtelijk leven.
A. Snoeck

Fr. S. Rombouts, Psychologie van Taal en Taalonderwijs. - R.K.
Jongensweeshuis, Tilburg, 1953, 144 pp.,. f 3.25.
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De naam Rombouts waarborgt een vakkundige behandeling van dit onderwerp. In
dit werk worden vele aspecten van de taalpsychologie eenvoudig en verstaanbaar
voor de onderwijzer, en krijgt deze een verantwoorde achtergrond voor zijn onderwijs
in taal. Deze onvermengde waardering vooropgezet, zal Rombouts ons enige
bemerkingen ten goede houden, welke uitsluitend geformuleerd worden vanuit de
moderne structurele taalwetenschap, met háár conclusies voor het onderwijs. De
achtergrond van dit werk is linguistisch de taalwetenschap van enige decennia terug:
wij missen in literatuur en verwerking de nieuwe conclusies der Amerikaanse
linguisten, en van taalkundigen als - hier te lande - De Groot en Reichling. Sinds de
linguistiek een autonome wetenschap geworden is, naast de taalpsychologie, is het
niet alleen de laatste meer, en in kwesties van grammatica allerminst de laatste meer,
die het alleen voor het zeggen heeft. Zolang óók de taalpsycholoog niet uitgaat van
het erkende gegeven dat de taal een systeem is, dat het de primaire taak van de
taalkundige dient te zijn om dat systeem te beschrijven, en dat het de eerste taak van
de docent zij om van die beschrijving kennis te nemen, zolang zal het advies van de
taalpsycholoog aan de docent hoogstens ten halve juist zijn. Het onderwijs dient weer
uit te gaan van de analyse van het taalgebruik, van de ‘vorm’, de bouw, de systematiek
welke in dat gebruik gelegen is: niet met de verouderde - deels aan de klassieke
grammatica ontleende - categorieën van de grammatica's van rond de eeuwwisseling,
maar van de nieuwe categorieën welke de linguist van onze dagen als levende
princiepen in het gebruik ontdekt. Een reflectie op deze categorieën alleen zal ons
taalonderwijs gezond maken, en dient basis voor elk gevormd taalgebruik te zijn.
In details tredend, zouden wij schr. willen betwisten dat taal alleen klanksymbool
is. Waar blijven de doofgeborenen en de vóór de taalwerving doofgewordenen met
hun spontane gebarenspraak? Reichling is o.i. niet onleesbaar als hij taal juist
definieert als: het geheel van de, door het taalsysteem beheerste,
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taalschat en de gebruikte taalbouwsels, die het universeel coöperatief instrumenteel
tekengedrag van de mens mogelijk maken. Elders neemt schr. zelf een term van
Reichling als zeer bruikbaar ter hand (zaak, 72). De taalontwikkeling is zeer
simplistisch behandeld (11, 12): onomatopeeën zijn niet per se de eerste
klankeenheden, het naamvragen is niet algemeen. De functies van Bühler staan
linguistisch niet a pari naast elkaar (16), de critiek van Het Woord daarop is algemeen
aanvaard. Bij taalgebruik van een voorstelling van de zaak te spreken (21) lijkt ons
psychologisch niet juist. Het onderzoek van Frohn (44, 50) is intussen critisch
besproken: zijn fout is dat hij mensen met een eigen taal (die geen klanktaal is), in
een hun min of meer vreemde taal laat spreken en daar conclusies uit trekt. Bij de
behandeling van Selz (49) e.a. geeft schr. geen verslag meer van onderzoekingen
naar taal, maar naar het denken (dat in casu in taal wordt neergelegd). Wij durven te
betwijfelen of de band tussen geschreven woord en betekenis (58), en zelfs tussen
woord en betekenis (60) een associatieve is (vgl. 26), eveneens of tussen het
geschreven woord en de betekenis (liever: de zaak) het gesproken woord staat. Wel
genetisch, maar niet in het gebruik, tenzij bij doubletten: dan wordt de band relevant,
zoals in het voorbeeld. Dat wij het met de afwijzing der zinsontleding op de
toelatingsexamens niet eens zijn, zal uit het voorgaande duidelijk zijn (79). Alleen
dient die ontleding gebaseerd te worden op de levende taalstructuur. Wat schrijver
op bladzijde 80 e.v. uitwerkt door het onderwijs zouden wij de halve waarheid willen
noemen: die van de taalpsycholoog. Het is een reflectie op woord en klank, niet op
de bouw: het belangrijkste. Pedagogisch aanvechtbaar lijkt ons de stelling dat de
onderwijzer aanvankelijk het dialect moet spreken. Een dergelijke ‘heemkundige
oriëntering’ is gebaseerd op psychologistische taalopvattingen van vóór 1930, en
zou hoogstens vers twee of vers drie moeten zijn, in de hogere klassen van het M.O.,
als de leerling het verantwoord gebruik van het Nederlands als cultuurtaal beheerst.
Of er moeilijkheden zullen ontstaan vanuit systematische structuurverschillen tussen
het eigen dialect en het Nederlands? Wij wagen het te betwijfelen, en menen dat die
verschillen vooral phonematisch zijn; en dat is o.i. juist iets dat de onderwijzer zo
snel mogelijk moet corrigeren. Het ‘A.B.’ als grondslag, inderdaad (96), maar óók
als begin. Hoogstens een reflectie op het dialect daarná. Het dispuut tussen Van
Ginniken en Padberg (99) lijkt ons de huidige taalkundige weinig meer te zeggen,
wel de spraakkunst van Paardekooper, die schr. op blz. 139 aanbeveelt. Het ware te
wensen dat de taalpsycholoog kennis nam van de achtergronden, van waaruit deze
spraakkunst geschreven is. Hij zou dan met nog meer kennis van zaken over Taal en
Taalonderwijs schrijven, en de aanvulling welke hij de linguist ongetwijfeld dient
te geven, zou nog vollediger zijn, dan in dit werk het geval is.
Tervoort

Br. Berthilo Logger, Leer Uw Kinderen Spreken. - R.K. Jongensweeshuis,
Tilburg, 1954, 92 pp., f 2.
In dit buitengewoon nuttige werk is een ervaren spraakleraar aan het woord. Voor
wat hij uit zijn rijke ondervinding aan raadgevingen bijeenzet kunnen we slechts
bewondering hebben. Br. Berthilo moet wel zeer veel spraakgebrekkigen geholpen
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hebben, dat hij tot een zo vanzelfsprekende beheersing van deze materie gekomen
is. Een verdienste te meer is dan de systematische wijze waarop hij deze diverse
ervaringen te boek stelt, en tot een geheel van adviezen aan onderwijzer en ouder
maakt. Het ware te wensen dat velen dit boek ter hand namen om hun kind of hun
leerling met kennis van zaken te helpen in de ontwikkeling van die zeer wezenlijke
functie: het spreken. Een enkel woord ter aanvulling zal broeder Berthilo wellicht
welkom zijn. Daar, waar hij (61 e.v.) de ontwikkeling der kindertaal beschrijft, zouden
wij graag de buitengewoon belangrijke functie van het melodieren naar voren gebracht
hebben willen zien. Immers, vóór de ‘éénwoordszin’, vóór het taalgebruik met het
qua tale geintendeerde symbool, melodieert het kindje al volop, in navolging van,
en vrij variërend op de melodievormen der omringende volwassenen. En straks, als
het spreekt, zal dat melodiëren de zinsmelodie worden, met zijn wezenlijke,
eenheidgevende functie. Dat de moeder in het contact dan ook vooral voormelodieert,
zelfs voorzingt, lijkt ons onbetwistbaar. Een tweede punt dat wij bij de taalwerving
naar voren gebracht zouden willen zien, is het zich (schijnbaar) passief aanpassen
van het kindje, het ‘luisteren’ en ‘opnemen’, zonder dat daar een onmiddellijk
produceren het gevolg van is. Dat is o.i. een tweede uitermate belangrijk proces in
de taalwerving. Deze beide opmerkingen
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zijn bedoeld als een completering van een - ook in de beschrijving der taalgenese zeer geslaagd en gaaf geheel.
Tervoort

Sociologie
J. Verstraelen, Geschiedenis van de West-Europese arbeidersbeweging
1789-1914 (Sociaal Economische Studiën, 8). - A.C.V., Brussel, 1954, 290
pp., Fr. 50.
Naast de publicatie van talloze tijdschriften en vulgarisatieboeken is het A.C.V.
sedert enkele jaren ook begonnen met de uitgave van degelijk verzorgde
wetenschappelijke werken. In aansluiting met zijn Inleiding tot de Geschiedenis der
Arbeidersbeweging, in 1949 uitgegeven, verschijnt nu van dezelfde auteur deze
Geschiedenis, als achtste nummer van de reeks ‘Sociaal-economische Studiën’.
Ingeleid door A. Cool, voorzitter van het A.C.V., wil dit boek meer zijn dan een
nachschlage-werk in de handen der eigen syndicale leiders en militanten. Het werk
is evenzeer bedoeld voor leraren in het middelbaar onderwijs als voor
universiteitsstudenten: al te dikwijls werd hun historische opleiding eenzijdig vervalst
door de chronologie van louter politieke of militaire kettingreacties. Inzicht in de
eeuwenlange levensstrijd van ganse bevolkingslagen is van groter opvoedende waarde
dan bewondering voor de zelfverheerlijkende machtspolitiek der verlichte vorsten
of hun feodale voorgangers. De indeling in nummers en paragrafen verhoogt de
bruikbaarheid voor het onderwijs, voor ieder hoofdstuk nog vermeerderd door een
accuraat bijgehouden bibliografie.
De behandelde stof blijft beperkt tot Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, de
drie staten die de sociale expansie der overige West-Europese landen grotendeels
bepaalden.
Naast de inspanningen geïnspireerd door de christelijke sociale gedachte (en dit
lang vóór het Rerum Novarum-Jaar 1891) worden ook de typisch vroeg-socialistische
en marxistische oplossingen van het arbeidsvraagstuk naar voren gebracht. Zo krijgen
wij een concrete, door duizenden détails gestoffeerde voorstelling van de kracht en
de zwakheid der christenen in de 19de eeuw.
De lezing van deze studie doet uitzien naar de publicatie van twee andere werken,
die respectievelijk de arbeidersbeweging in België zullen behandelen van 1789 tot
1950 en de arbeidersbeweging in West-Europa tussen de beide wereldoorlogen.
J. Kerkhofs

G.F. De Cuyper, Publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven. N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 284 pp., Fr. 175.
In een voorwoord waarschuwt de auteur ervoor dat hij niet de ganse publiekrechtelijke
organisatie van het bedrijfsleven behandelt, en zich beperkt tot ‘de Centrale Raad
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voor het bedrijfsleven, de Nationale Arbeidsraad, de bedrijfsraden en de paritaire
comité's’. Over de Hoge Raad voor de Middenstand, over een wettelijk statuut voor
werkgevers- en werknemers-organisaties, over de ondernemingsraden en
ondernemings-revisoren wordt niet gesproken.
Na een bondige uitweiding over de beginselen der bedrijfsorganisatie, zoals deze
concreet in België worden toegepast, worden stelselmatig de top-instellingen van
het systeem geanalyseerd. Eerst de samenstelling, de taak en bevoegdheid, het bestuur
en de werking van de Centrale Raad en de bedrijfsraden. In een tweede en derde
afdeling bestudeert schr. respectievelijk de Nationale Arbeidsraad en de paritaire
comités. Ter aanvulling wordt in een appendix de opsomming gegeven van de
voornaamste wetsvoorstellen, wetsontwerpen, amendementen, wetten en besluiten
op de verscheidene raden en op de paritaire comités.
Het geheel weerspiegelt een concrete toepassing van de christelijke corporatieve
doctrine, in Quadragesimo Anno voorgesteld. Voor juristen, syndicale leiders,
werkgevers en bijzonder voor de hogere functionarissen in de Rijksadministratie is
dit consultatie-werk van de Brusselse Professor aan het Hoger Instituut voor Bestuursen Handelswetenschappen een onmisbare hulp om wegwijs te worden in dit onderdeel
van de gecompliceerde doolhof der sociale wetgeving.
J. Kerkhofs
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Bespreking naar mogelijkheid
Actuele problemen. XXXVe Sociale Week te Leuven. - Vlaamse Sociale Week,
Wetstraat, 127, Brussel, 1954, 192 pp., Fr. 100.
ACKERE, J. Van, Igor Stravinsky (K.V.H.U., Verh. 435). - N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 60 pp., Fr. 25.
BARRETT, William E., De schaduw der beelden. - De Fontein, Utrecht; Sheed
and Ward, Antwerpen, 1954, 463 pp.
BERKHOF, Aster, De commissaris gaat uit stelen (Lustrum-Regenboog-serie,
2). - P. Vink, Antwerpen, 1954, 224 pp., geb. Fr. 95 (in reeks Fr. 65).
BETHANIË, Het ware licht. - Pax, Den Haag, 1954, 374 pp., f 9.90.
BLOMMAERT, A., Piet Pauwels schrijft een roman. - Hofboekerij,
Hasselt-Heemstede, 1954, 240 pp., Fr. 105 (in reeks Fr. 60).
BONT, Bas de, Existentie met pretentie. - N.V. De Pelgrim, Eindhoven, 1954,
45 pp.
BRULEZ, Raymond, Het mirakel der rozen. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam,
252 pp., f 8.90.
BRUYNE, Arthur De, Eamon de Valera en de Ierse republiek (K.V.H.U.,
Verh. 434). - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 94 pp., Fr. 25.
BUESCHER, Gustav, Boek der geheimen, vert. door J.H.P. Jacobs. - P. Vink,
Antwerpen, 1954, 300 pp., geïll., geb. Fr. 135.
CANTENS, Lode, Jeroen de vliegenvanger (Huisbibliotheek voor het Gezin).
- Hofboekerij, Hasselt-Heemstede, 1954, 239 pp., geb. Fr. 105.
CATTAUI, G., Léon Bloy (Classiques du XXe siècle). - Edit. Universitaires,
Parijs-Brussel, 1954, 125 pp., Fr. 39.
CORÇAO, Gustavo, Cursus van de dood. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1954. 252 pp., f 6.90.
DESSAUER, Fr., Auf den Spuren der Unendlichkeit. - J. Knecht, Frankfurt/M.,
1954, 102 pp., geb. 4,80 D.M.
DIBON, Paul, La Philosophie Néerlandaise au siècle d'or. - Elsevier
Publishing Company; Maison Descartes, Amsterdam, 1954, 274 pp.
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DIRKS, W., Bilder und Bildnisse. - J. Knecht, Frankfurt/M., 1954, 80 pp., 17
pl., geb. D.M. 9,80.
DODEWAARD, Dr J.A.E. van, e.a. Met de Heer der Heiligen het jaar rond.
- Paul Brand, Bussum, 1954, 495 pp., f 14.50.
DOORNIK, Dr N.G.M., M.S.C., Het geloof van de Katholiek, - Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1954, 245 pp., f 1.25.
DROULERS, P., S.J., Action pastorale et problèmes sociaux sous la
monarchie de juillet.... - Vrin, Parijs, 1954, 445 pp.
FRANK, Grace, The medieval French drama. - Oxford University Press,
1954, 296 pp., 30 sh.
FRISCH, A., Une réponse au défi de l'histoire (Questions Actuelles). - Desclée
de Brouwer, Brugge, 1954, 196 pp., Fr. 60.
GINKEL, Barthold van, Het Hooglied der liefde - U.M. Holland, Amsterdam,
1954, 53 pp., f 4.90.
GOGOL, Nik., Betrachtungen ueber die göttliche Liturgie. - Herder-Verlag,
Freiburg, 1954, 82 pp., D.M. 2,80.
GROLLENBERG, L.H., O.P., Atlas van de Bijbel, met medew. van Dr A. Van
Deurzen. 2e dr. - Elsevier, Brussel-Amsterdam, 1954, 160 pp., 408 fot., 36 K.,
36 × 27 cm., geb. Fr. 475.
HUEGEL, Fr. von, Briefe an seine Nichte, uitg. Karlheinz Schmidthüs. 3. Aufl.
- Herder-Verlag, Freiburg, 1954, 88 pp., D.M. 2,80.
HULPIAU, Kan. A., De kwestie van het godsdienstig pluralisme (Overdr.
V.O.T. 1954). - Keizersvest, 6, Gent, 1954, Fr. 40.
Juliana Regina 1954. - Hollandia Drukkerij, Baarn, 1954, 18 photo-pagina's,
f 2.90.
JUST, Bela, Dwazen. - H. Nelissen, Bilthoven; 't Groeit, Antwerpen, 1954, 248
pp., f 5.90.
KELLY, David, Beyond the iron Curtain. - Hollis & Carter, Londen, 1954,
83 pp., sh. 5/-.
KIRCKGAESSNER, A., Das unaufhörliche Gespräch. - J. Knecht,
Frankfurt/M., 1954, 130 pp., geb. D.M. 5,80.
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KRINGS, H., Der Mensch vor Gott. - Werkbund-Verlag, Würzburg, 1954,
136 pp., geb. D.M. 6,80.
LEDIT, Joseph, S.J., Le front des Pauvres. - Fides, Montréal, 1954, 291 pp.
Levende (De) God. - Collationes Gandavenses, Groot Seminarie, Gent, 1954,
148 pp., Fr. 60.
Liturgisch propagandawerk der Abdij Affligem, Hekelgem: Het H. Doopsel;
Het H. Vormsel; Het H. Oliesel; De Heilige wijdingen; De Bisschopswijding.
- Affligem, 1954, 48 tot 64 pp., Fr. 10 ieder.
LOTZ, J.B., S.J., Meditation, der Weg nach innen. - J. Knecht, Frankfurt/M.,
1954, 168 pp., geb. D.M. 5,80.
LUTGARDIS, Zr, In Bloei. Mariagedichten. - Stationstraat, 103, Asse, 1954,
46 pp., Fr. 40.
MARLET, Dr M. Fr. J., S.J., Grundliniën der Kalvinistischen ‘Philosophie
der Gesetzesidee’ als Christlicher Transzendentalphilosophie. - Karl Zink,
München, 1954, 136 pp.
MARMION, Dom Columba, Christus ideaal van de priester. - Desclée de
Brouwer, Bussum, 1954, 388 pp.
MIERLO, Ir S. van, De openbaring Gods. - Holland, Amsterdam, 1954, 259
pp.
NELISSEN, Ivo, De eeuwige prélude (Huisbibl. voor het Gezin). - Hofboekerij,
Hasselt-Heemstede, 1954, 238 pp., geb. Fr. 105.
NESTLER, P., Neues Bauen in Italien. - Verlag Callwey, München, 1954, 210
pp., 550 Afb., 30 × 22 cm., D.M. 39.
NIELEN, J.M., Gottes Volk und Gottes Sohn. - J. Knecht, Frankfurt/M., 1954,
104 pp., geb. D.M. 4,20.
OLAFSON, Per, Leonardo, ontdekker en uitvinder. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam, 1954, 119 pp., f 0.85.
PAPINI, Giovanni, De duivel. - N.V. Leiter Nypels, Maastricht, 1954, 334 pp.,
f 8 en f 9.90.
PARC, J. du, De nacht van Nadine. - P. Vink, Antwerpen, 1954, 238 pp., geb.
leder Fr. 150.
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PAULUS, H., De koning van Sion. Roman (B.F.T.-Comb., 5). - P. Vink,
Antwerpen, 1954, 279 pp., geb. Fr. 150.
PILKINGTON, R., Revelation through Science. - Lutherworth Press, Londen,
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[1954, nummer 3]
Mandement en gewetensvraag
door Prof. Dr F. Malmberg S.J.
WIE in een kort tijdschrift-artikel over bisschoppelijk gezag en katholiek geweten
iets wil zeggen, dat de kern der kwestie raakt, moet noodzakelijkerwijze veel
veronderstellen. Zoals iedere bijzondere katholieke geloofswaarheid, zo is ook de
thans actuele vraag alleen maar te benaderen vanuit het geheel der katholieke
geloofsleer, waarvan zij immers slechts een particulier aspect uitdrukt. Om ‘met de
hulp van Gods genade enig inzicht - maar dan ook een allervruchtbaarst inzicht - te
verwerven in geloofsgeheimen’ (de tussen aanhalingstekens geplaatste woorden zijn
van het Vaticaans Concilie), is het altijd een vereiste deze te beschouwen in de
totaliteit van het openbaringsgegeven; want alle dogma's van ons katholiek geloof
staan in zo innige en wezenlijke samenhang met elkaar, dat men de hun eigen
betekenis onmogelijk kan ontdekken, als men ze niet tezamen ziet. En de concrete
samenhang van deze vele waarheden wordt gevonden in de éne Waarheid in Persoon,
in Jesus Christus, die van Zichzelf kon zeggen: ‘Ik ben de Waarheid’ (Joh. 14, 6) en
over wie Sint Paulus schreef: ‘in Hem hangt alles samen’ (Col. 1, 17).
Hoe wil men achterhalen wat - of liever: wie - volgens de leer van ons geloof de
bisschop is en wat het bisschoppelijk gezag, tenzij men zijn verband ziet met de Kerk
des Heren en dus ook met de Heer der Kerk, met Jesus Christus? Hoe wil men de
katholieke zin van het katholiek geweten verstaan, tenzij men wederom de katholieke
Kerk hierin betrekt en dus ook Jesus Christus?
Een van de grootste Godgeleerden der vorige eeuw, Johann Adam Möhler (†
1838), noemde de ketters juist ‘Schulmeister’, omdat zij een deel-waarheid losmaakten
uit haar geheel, omdat zij een keuze deden waar men alles tegelijk moest aanvaarden,
en aldus de alomvattende ‘Catholica’ verminkten tot de onvruchtbare eenzijdigheid
van een ‘school’.
In ieder dogma van zijn geloof, welk dan ook, vindt de katholiek dus alle andere
door hem geloofde dogma's terug; want hij vindt er Jesus Christus in terug als het
centrale en totale Dogma. Zo zouden wij b.v. in een bezinning op het wezen van het
katholiek geweten vanzelf belanden bij het bisschoppelijk gezag. Wij geven er hier
echter de voorkeur aan om te beginnen bij dit laatste en vandaar uit enig licht te laten
vallen op het katholiek geweten.
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Gezag komt aan de bisschop toe op grond van zijn door God zelf ingesteld heilig en
heiligend ambt. De bisschoppen immers zijn de opvolgers van de Apostelen, die
Jesus Christus, de mensgeworden Zoon van God, uitzond gelijk Hijzelf door de Vader
was gezonden (Joh. 20, 21), om tot het eind der wereld (Mt. 28, 20) namens Hem de
zichtbare leiders en leraars van zijn Kerk te zijn. In de praefatie, die de Kerk ons in
de Mis van een Apostel laat bidden, vragen wij de Heer dan ook: ‘eeuwige Herder,
verlaat uw kudde niet, maar blijf ze bewaren en beschermen door middel van uw
heilige Apostelen.... de door U over uw kudde aangestelde plaatsvervangende herders’.
Vicacii pastores! Als plaatsvervangers van Jesus Christus zelf, ‘de eeuwige Herder
en Bisschop onzer zielen’ (Vaticaans Concilie; vgl. 1 Petr. 2, 25), oefenden de
Apostelen en oefenen na hen hun opvolgers in het apostolisch ambt, de bisschoppen,
hun gezag over de ledematen van Christus' mystiek Lichaam uit, zodat het Christus
zelf is die in en door hun heilig en heiligend bestuur ‘zijn heilbrengend
verlossingswerk onder ons bestendigt’ (Vaticaans Concilie).
Het Rabbijnse Jodendom kende een zogenaamde ‘sjalíach’, iemand die als
gevolmachtigd gedelegeerde werd uitgezonden, en zij plachten over hem te zeggen:
‘Iemands sjaliach is als het ware hijzelf’. Wanneer Jesus zijn Apostelen uitzendt,
zegt Hij tot hen: ‘Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem
op die Mij gezonden heeft’ (Mt. 10, 40; vgl. Joh. 13, 20). En zo is het werkelijk Jesus
zelf, onvergelijkelijk reëler dan bij de vertegenwoordiger-met-volmacht van een
louter mens, die Zich in onze bisschop door ons laat ontmoeten, wanneer deze
krachtens zijn apostolisch ambt ons tegemoet treedt. ‘Hij zelf is het die door middel
van de Kerk leraart en bestuurt’, zegt en herhaalt Paus Pius XII in zijn machtige
encycliek over het mystieke Lichaam; en het ambt om zijn gelovigen te leiden op de
weg des heils (die Hij zelf is: Joh. 14, 6) en de blijde boodschap te verkondigen (die
wederom Hij zelf is: ibid.) schonk Hij primair aan het college der Apostelen rond
Petrus als hun hoofd en aan hun opvolgers: de bisschoppen van de katholieke Kerk
rond de Paus. Wie naar hen luistert, luistert werkelijk naar Hem; want ‘namens
Christus weiden zij hun kudde’ (encycl. over het myst. Lichaam).
In aansluiting bij het bekende evangelie-woord, dat Jesus in zijn afscheidsrede tot
zijn Apostelen sprak: ‘Ik zal de Vader vragen en een andere helper zal Hij u geven
om altijd bij u te blijven: de Geest der waarheid’ (Joh. 14, 16 v.), werd in de eerste
christentijden de heilige Geest wel genoemd: ‘Vicarius Christi’, plaatsvervanger van
Christus (Tertulliaan † 222/3). Omdat deze heilige Geest helpend aanwezig is
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in de Apostelen en in hun opvolgers krachtens hun apostolisch ambt, daarom is de
verheerlijkte Jesus zelf ‘met hen al de dagen tot aan het einde der wereld’ (Mt. 28,
20), want het is zijn heilige Geest. En de blijvende bijstand van deze goddelijke
Plaatsvervanger maakt ook hen, zwakke mensen, waarlijk tot Jesus' plaatsbekleders.
Reeds hier beginnen wij met de ogen des geloofs verband te zien, een wezenlijk
verband, tussen bisschoppelijk gezag en katholiek geweten. Voor de katholiek is het
oordeel van zijn geweten (dit moet, dit mag, dit mag niet) de echo van Gods heilige
wil, Gods heilswil over hem. En zie, als katholiek hoort hij diezelfde heilswil Gods
tevens weerklinken in de ambtelijke gezagsuitoefening van zijn bisschop, waarin het
mensgeworden Woord van God, het ‘mandatum Patris’ (Augustinus), het heel zijn
leven omspannend liefde-bevel van de hemelse Vader, tot hem, tot zijn geweten
spreekt. De samenhang zal ons steeds duidelijker worden.
De bisschop vertegenwoordigt dus in hoogst reële zin de Heer der Kerk, de
verheerlijkte Heiland, Jesus Christus zelf. Hij brengt Hem werkelijk bij ons
tegenwoordig, wanneer hij zijn gelovigen ambtelijk, als bisschop, leiding en lering
geeft.
Als bisschop! En dit sluit wezenlijk in: in en vanuit de eenheid, bewuste en gewilde
eenheid, met zijn ‘collega's’ in het bisschopsambt; met geheel dat ‘college’ der
bisschoppen van de katholieke Kerk, geheel dat wereld-episcopaat, waarvan de Paus
het centrum en het hoofd is, het eenheidsbeginsel en eenheidssymbool, gelijk Petrus
dat was in het college der Apostelen. Want iedere afzonderlijke bisschop is slechts
rechtmatig opvolger van de Apostelen, doordat hij in levende en organische
gemeenschap met alle anderen staat: gemeenschap die wordt betekend en bewerkt
door de gemeenschap van elk der overige bisschoppen met de Bisschop van Rome,
de Paus. De opvolgers van de Apostelen staan niet als losse nummers naast elkaar;
zij vormen samen méér dan de dode optelsom van alle afzonderlijke plaatselijke
bisschoppen, zoals de katholieke Kerk toch ook méér is dan de loutere optelsom van
alle plaatselijke kerken en diocesen. Zij vormen samen immers één levend
bestuurslichaam, één levend bestuursorgaan, binnen het éne levende mystieke Lichaam
dat de Kerk is. In de afzonderlijke bisschoppen is de eigen zijnswijze van hun door
Christus ingesteld apostolisch ambt, die het wezen zelf van dit ambt bepaalt: te
zijn-met, de zijnswijze dus van het ‘mede-lidmaat van één levend corps’, dat alleen
maar in vitale verbondenheid met alle andere ledematen zelf is wat het is. Wanneer
de plaatselijke bisschop als bisschop, ambtelijk, de hem toevertrouwde kudde weidt,
betekent dit daarom altijd, dat in en door zijn
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persoonlijke leiding het levend geheel van alle bisschoppen der katholieke Kerk
collegiaal leiding geeft; hij is dan als het ware de mond, waardoor het rond de Paus
geschaarde apostolisch bestuurscorps van de wereld-Kerk gezagvol spreekt tot deze
plaatselijke kerk: ‘pour représenter vraiment le Christ, il doit être uni étroitement
aux autres évêques, car c'est l'ensemble de l'épiscopat qui possède l'esprit du Christ’
(Colson)1).
Aldus vertegenwoordigt de bisschop voor zijn gelovigen niet alleen Jesus Christus,
maar ook, zij het op een andere wijze, heel het bisschoppelijk corps waarvan hij,
juist als deze afzonderlijke bisschop, wezenlijk deel uitmaakt. Jesus brengt hij
tegenwoordig in zijn bisdom, omdat hij in de kracht van Jesus' Geest daar werkelijk
op kan treden als Jesus' gevolmachtigde en plaatsvervanger, en het zo werkelijk Jesus
zelf is die in en door hem leraart en bestuurt. Geheel het bisschoppelijk
bestuurslichaam van Jesus' Kerk brengt hij tegenwoordig in zijn bisdom, omdat zijn
plaatselijk-bisschop-zijn niets anders is dan zijn opgenomen-zijn in en deel-uitmaken
van het episcopaat der Oekumene, zodat hij slechts als plaatselijk bisschop gezag
uitoefenen kan vanuit zijn werkelijke, bewuste en gewilde eenheid en solidariteit
daarmee, en het dus werkelijk alle bisschoppen der katholieke Kerk tezamen zijn die
in en door hem gezag uitoefenen over zijn plaatselijke kudde.
Het wezenlijk verband tussen bisschoppelijk gezag en katholiek geweten wordt
hierdoor nader bepaald. Het gewetensoordeel, zeiden wij, is weerklank in ons van
Gods heilige wil. Maar Gods heilige wil ten opzichte van ons, volledig uitgesproken
in zijn mensgeworden Woord, blijft tevens tot het einde van de wereld gezagvol tot
ons spreken in de katholieke Kerk, die Jesus' mystiek Lichaam is; en de stem van
het gezagsorgaan bij uitstek van dit mystiek Lichaam - het corps der bisschoppen
rondom de Bisschop van Rome -, de stem die door de mond van onze bisschop tot
ons spreekt, moet dus noodzakelijk weerklank vinden in ons katholiek geweten.
Het corps der bisschoppen rondom de Bisschop van Rome, de Paus. Wij hadden ook
kunnen schrijven: onder de Paus. Het gezagsprimaat, dat Jesus aan Sint Petrus gaf
over zijn apostelencollege, duurt voort in

1) In een overigens zeer lezenswaardig artikel in het Mandementsnummer van Te Elfder Ure
schrijft J.A.M. Weterman: ‘(De afzonderlijke bisschop) kan zich tenslotte toch losmaken
van het corps zijner mede-bisschoppen. Maar dan juist verliest hij de onfeilbare bijstand des
Geestes....’ (p. 266). Alsof de afzonderlijke bisschop, in zover hij zich niet losmaakt van dit
corps, altijd onfeilbaar zou zijn! En in zoverre hij zich losmaakt van dit corps, treedt hij niet
op krachtens zijn apostolisch ambt, dus niet als bisschop.
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Petrus' rechtmatige opvolger: de Paus van Rome. Hij is de herder óók van de overige
herders (de overige bisschoppen), die, naar het woord van Pius VI, ten overstaan van
hem weer ‘schaapjes’ zijn. Hij is de zichtbare en hoorbare plaatsbekleder van Christus
op aarde, wiens gezag alleen even omvattend is als dat van alle bisschoppen tezamen.
Hij behoort tot het apostolisch corps der bisschoppen, maar als hoofd; ja als hoofd,
waaraan de andere ledematen de hun eigen bestuursmacht onmiddellijk ontlenen
(enc. myst. Lichaam). Niet dat die anderen zijn ‘plaatsvervangers’ of zijn
‘gedelegeerden’ zijn. Het Vaticaans Concilie, handelend over de aard van het pauselijk
primaat, sloot dit afdoende uit door te beklemtonen, dat iedere bisschop de hem eigen
bestuursmacht als herder der hem toevertrouwde kudde bezit krachtens zijn door
Christus zelf - en dus niet door de Paus - ingesteld apostolisch ambt. En Leo XIII
leerde het nog eens uitdrukkelijk in zijn encycliek ‘Satis Cognitum’: de diocesane
bisschop is geen plaatsvervanger van de Paus. Maar wél hangt hun bestuursmacht
naar Christus' wil wezenlijk af van 's Pausen hoogste gezag, in zoverre het apostolisch
ambt der andere Apostelen wezenlijk ondergeschikt werd gemaakt aan dat van Sint
Petrus. Enerzijds zijn zij ‘collega's’ van de Paus, die met hem samen het apostolisch
bestuurscollege van de katholieke Kerk vormen; en de Paus richt zich tot hen als tot
zijn ‘broeders’, Venerabiles Fratres, zijn Eerbiedwaardige Broeders in het
bisschopsambt, zonder wie hijzelf noch Christus' mystiek Lichaam denkbaar is. Maar
anderzijds zijn ook zij zijn ‘kinderen’ en noemen ook zij hem Papa, hun Heilige
Vader de Paus.
Dit betekent dat, in de herderlijke gezagsuitoefening van onze bisschop, ook de
Paus - de hoogste en algemene herder van Christus' kudde, ‘de bisschop van geheel
de katholieke Kerk’, de drager hier beneden van Christus' eigen gezag - voor ons
vertegenwoordigd wordt. Wie de Paus losmaakt van de andere bisschoppen en
omgekeerd maakt van de Paus én van de andere bisschoppen een torso, een
onkatholieke en irreële caricatuur. Handelt de bisschop, wanneer hij als zodanig
optreedt, wezensnoodzakelijk in werkelijke eenheid met al zijn broeders in het
bisschopsambt, zodat hij ook heel het college werkelijk vertegenwoordigt, dan
geschiedt dit primair vanwege zijn wezensnoodzakelijke werkelijke eenheid met de
Paus, die het beginsel en het zichtbaar fundament der innerlijke eenheid van het corps
is.
Men vindt bij hedendaagse theologen de Paus wel eens genoemd ‘un
sacrement-personne’. De term is voor discussie vatbaar: er zijn niet meer dan zeven
sacramenten in de eigenlijke zin des woords. Maar men wil er kort de fundamentele
waarheid mede uitdrukken, dat in de persoon van de Paus, als zichtbaar plaatsbekleder
van Jesus Christus, de
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innerlijke eenheid van Christus' Kerk zichtbaar betekend ligt en dat Christus door
middel van de Paus diezelfde eenheid van zijn Kerk ook effectief bewerkt. In deze
zin is de Paus ook ‘sacrement-personne’ der innerlijke eenheid van het
wereld-episcopaat.
De ambtelijk optredende plaatselijke bisschop nadert derhalve tot zijn gelovigen
vanuit zijn gemeenschap met de Paus van Rome. In hem nadert dus ook de Paus
mede tot ons. Luistert men niet naar hem, dan voelt zich de Paus zelf mede-getroffen
door deze ongehoorzaamheid. Vandaar dat Paus Gregorius de Grote aan bisschop
Eulogius van Alexandrië kon schrijven: ‘Mijn eer is de eer van de algemene Kerk.
Mijn eer is de solide kracht van mijn Broeders; en men betuigt Mij waarlijk eer,
wanneer men aan ieder van Hen de verschuldigde eer niet onthoudt’: woorden, die
zowel het Vaticaans Concilie als de encycliek over het mystieke Lichaam met
instemming herhalen.
De wezenlijke samenhang van het bisschoppelijk gezag met het katholiek geweten
neemt alweer vaster vorm aan, nu Christus' hoogste plaatsbekleder - ‘Christus op
aarde’, zoals de heilige Catharina van Siena hem placht aan te duiden - er op deze
wijze persoonlijk in betrokken en werkelijk vertegenwoordigd wordt. Een laatste
trek van het bisschoppelijk gezag zal het beeld van deze samenhang nog vervolmaken.
De bisschop namelijk vertegenwoordigt als bisschop ook werkelijk geheel zijn
plaatselijke kerk. Dit is van oudsher uitdrukkelijk de katholieke leer. De
bisschop-martelaar Ignatius van Antiochië († 107), bij wie wij een reeds zo sterk
ontwikkeld geloofsbewustzijn aantreffen van de betekenis van het bisschopsambt,
schrijft aan de christengemeente van Tralies: ‘Uw kerk in haar geheel zie ik voor mij
in de persoon van uw bisschop (Polybius)’; en aan die van Ephese: ‘U allen immers
ontving ik.... in de persoon van Onesimus uw bisschop’. Want wat is een diocees
anders dan ‘een volk verenigd met zijn bisschop, een kudde die zijn herder aankleeft.
De bisschop is in de kerk en de kerk is in de bisschop’ (Sint Cyprianus † 258).
En hoe zou het ook anders kunnen? De bisschoppen verenigd rond de Paus vormen
in Christus' mystiek Lichaam het door Christus zelf ingesteld gezagsorgaan: orgaan
dus van geheel het Lichaam, ten dienste van geheel het Lichaam, waarin en waardoor
geheel het Lichaam handelt. En zo is voor een plaatselijke kerk - als levend deel van
het mystieke Lichaam, waarin de algemene wereld-Kerk zich plaatselijk realiseert de plaatselijke bisschop, krachtens zijn apostolisch ambt, gezagsorgaan: orgaan dus
van die plaatselijke kerk, waarin en waardoor die plaatse-
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lijke kerkgemeente zelve handelt. Gelijk bij de plechtige afkondiging van een dogma
door de Paus het geloofsbewustzijn van geheel de katholieke Kerk tot uiting komt
en in de woorden van de Paus zichzelf onfeilbaar vindt geformuleerd: zó is het het
katholiek geweten van heel het diocees dat, in de ambtelijke gezagsuitspraken van
zijn bisschop, zijn eigen stem hoort klinken, zichzelf gezagvol uitgesproken vindt.
De bisschop staat als bisschop niet enkel tegenover zijn kudde - en ook dan nog
is het een tweeheid in mystieke liefde-eenheid, te vergelijken met de tweeheid van
bruidegom en bruid: ‘en die twee zullen tot één vlees zijn’, ‘niemand heeft immers
ooit zijn eigen vlees gehaat’ (Eph. 5, 31 en 29) -, maar hij staat tevens te midden van
zijn kudde, als het concrete centrum, het zichtbaar beginsel en symbool, ‘le
sacrement-personne’, der bovennatuurlijke eenheid van zijn kerk, als het haar
dienstbaar orgaan dat het katholiek geweten van zijn bisdom reëel vertegenwoordigt
en daaraan gestalte geeft.
Wanneer de bisschop zijn ambtelijk gezag uitoefent zijn aldus het gezag van Jesus
Christus, het gezag van heel het corps der opvolgers van de Apostelen, het gezag
van Petrus' opvolger, het gezag van het katholiek geweten van zijn diocees, mede in
het geding. Want de bisschop vertegenwoordigt dan werkelijk Jesus Christus, wiens
zichtbare plaatsvervanger hij voor zijn bisdom is; - hij vertegenwoordigt dan werkelijk
het wereld-episcopaat, waarvan zijn integrerend-deel-zijn hem eerst tot plaatselijk
bisschop maakt; - hij vertegenwoordigt dan werkelijk de Paus, van wie hij
onmiddellijk zijn bestuursgezag ontvangt; - hij vertegenwoordigt dan werkelijk het
katholiek geweten zijner plaatselijke kerk, waarvan hij het gezagvol vertolkend,
getuigend orgaan is. Is het wonder dat Sint Ignatius van Antiochië aan de
christengemeente van Magnesia schreef: ‘Er zijn er die de mond vol hebben van
“onze bisschop”, maar alles buiten hem om doen. Naar mijn overtuiging is het geweten
van dit soort mensen niet in orde’?
Het bisschoppelijk gezag is aldus onafscheidelijk verbonden met het katholiek geweten
en omgekeerd. Wij worden door onze bisschop, wanneer hij als zodanig tot ons
spreekt, altijd in ons katholiek geweten aangesproken. Ons katholiek geweten hoort
dan zijn eigen inwendige stem, de echo van Gods heilswil over ons, in de woorden
van de bisschop uitwendig gesproken. Vanzelf is dit ‘belichaamd’ worden van ons
geestelijk gewetensoordeel een vervollediging en vervolmaking en ‘vorming’ ervan.
Ook nog in deze zin: dat het gevaar voor dwaling, dat onze persoonlijke interpretatie
van ons gewetensoordeel op velerlei wijze bedreigt
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- wij zijn nu eenmaal geneigd onszelf in dit opzicht voortdurend ‘voor de mal’ te
houden -, erdoor wordt afgewend of althans aanzienlijk verminderd. En ten slotte en
voornamelijk nog hierom: omdat ons eigen katholiek geweten juist door die
uitwendige leiding van het gezag der katholieke Kerk innerlijk tot een waarlijk
katholiek geweten uitgroeit, harmonisch ingeschakeld in het katholiek geweten van
ons bisdom en daarin van de algemene Kerk. ‘Autoriteit’ stamt van het latijnse
werkwoord ‘augere’, dat ‘vermeerderen’ betekent; en zo ergens, dan gaat dit op voor
het ambtelijk gezag, dat ons in Christus' naam bestuurt en onderwijst.
Met de ogen des geloofs gezien is zo de herderlijke gezagsuitoefening van onze
bisschop een genade-gave Gods aan ons. Waarmee God bovendien altijd gepaard
doet gaan de genade-gave in ons, die ons de kracht verleent om de leiding van onze
bisschop gaarne te accepteren. Wij zeggen ‘gaarne’. Want de verplichting, het
‘moeten’ waar het hier om gaat, is in de grond een heiligend en zalig-makend ‘mogen’.
Zozeer is de agape, de liefde van Christus' heilige Geest de grondwet van Christus'
mystiek Lichaam, dat in de katholieke Kerk zelfs de gezagsverhoudingen
verhoudingen van liefde zijn. ‘Niemand immers heeft ooit zijn eigen vlees gehaat,
maar hij voedt en koestert het’ (Eph. 5, 29). En dat dit ‘gaarne’ van onze gehoorzame
liefde toch kan samengaan met moeite en met tegenzin, bewijst alleen dat de liefde
van Christus' heilige Geest, die in de gezagsverhoudingen der Kerk tot uiting komt,
nog steeds een door het kruis verlossende en louterende liefde is2).
Wij zeiden aan het begin van deze summiere uiteenzetting, dat zij noodzakelijkerwijze
veel ging veronderstellen. De geduldige lezer zal dit onderhand wel voldoende hebben
ervaren. Wij gingen b.v. stilzwijgend voorbij aan het wezenlijk wederzijds verband
dat er bestaat tussen de hogepriesterlijke macht, welke de bisschop krachtens het
heilig sacrament van de wijding bezit, én zijn ambtelijk heilig en heiligend bestuursen
leergezag. Ook handelden wij b.v. niet uitdrukkelijk over het onderscheid, dat binnen
het éne bisschoppelijk gezag tussen bestuursgezag en leergezag te maken valt. Wij
lieten b.v. ook onaangeroerd de natuurlijk hoogst belangrijke kwestie: wanneer treedt
de bisschop nu eigenlijk in zijn kwaliteit van bisschop op? welke zijn de subjectieve
en objectieve voorwaarden voor zulk een ambtelijke gezagsuitoefening? Enz., enz.
Op

2) Zie hierover in het vorig nummer van dit Tijdschrift het artikel van S. Trooster: Kerkelijke
gezagsverhoudingen als menswording der Goddelijke Liefde.
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één vraag echter, die de voorafgaande beschouwingen waarschijnlijk bij herhaling
hebben opgeroepen, willen wij hier nog kort een antwoord trachten te geven.
Het is algemeen bekend dat ambtelijke bisschoppelijke uitspraken nog niet
noodzakelijk onfeilbare uitspraken zijn. Maar hoe kan de bisschop dan toch namens
de Godmens Jesus Christus spreken? is er een ‘namens Christus spreken’ mogelijk
dat niet onfeilbaar is?
Het is zaak hier scherp te onderscheiden wat in een dergelijke feilbare uitspraak
precies met het gezag van Christus aan ons wordt opgelegd. En dit is het volgende.
‘Ge zijt in geweten verplicht om te gehoorzamen; want, hoewel het leer-oordeel dat
in de ambtelijke uitspraak ligt vervat een feilbaar oordeel is, het naleven van dit bevel
en het daarmee gepaard gaand aanvaarden van dit leer-oordeel werkt onfeilbaar in
de richting van de instandhouding en de uitgroei van de onfeilbare geloofsleer en
van uw eigen onfeilbare geloofsgehoorzaamheid’.
Van Christus Jesus staat geschreven dat Hij ‘terwijl Hij in Gods gedaante bestond....
Zichzelf ontledigd heeft door de gedaante aan te nemen van een slaaf, door
gelijkvormig te worden met mensen’ (Phil. 2, 6v.): in alles aan ons gelijk behalve in
de zonde. Welnu, zozeer zet de Heer der Kerk hier beneden in zijn mystiek Lichaam
deze ontlediging voort, dat Hij in de namens Hem gezagvol sprekende herders ook
de menselijke mogelijkheid van dwaling voorbijgaand mede-opneemt, om het
goddelijk goed van de handhaving en de ontwikkeling der onfeilbare geloofswaarheid
aldus veilig te stellen en te bevorderen. In het ambtelijk gezag van Christus' Kerk is
de onfeilbaarheid steeds actueel aanwezig aan de top, d.w.z. bij de hoogste uitoefening
van de hoogste leermacht. Het lager feilbaar leer-niveau is te begrijpen als conditie
voor of uitvloeisel van dat hoogste en uiteraard onfeilbaar leer-niveau: hierop totaal
betrokken en gericht. En de daad van gehoorzaamheid, die wij bij dergelijke feilbare
gezagsuitspraken te stellen hebben, is wezenlijk geloofsgezinde en geloofsgerichte
gehoorzaamheid, geheel en al doortrokken van geloofsgeest en gelegen in de sfeer
van ons geloof. De onfeilbaarheid van Christus' Kerk is een eschatologische
onfeilbaarheid: voorzeker reeds actueel aanwezig, maar tegelijkertijd in wording,
groeiend naar de volwassen mannenmaat van Jesus Christus.
Zoals in de natuurlijke ken-orde ons menselijk verstand niet allereerst gericht staat
op het vermijden van de dwaling, doch positief op het veroveren van de waarheid,
en het de mogelijkheid van soms voorbijgaand te dwalen op de koop toe neemt in
zijn streven naar de waarheid, - zo weet ons gelovig verstand zich onder leiding van
het kerkelijk gezag altijd onfeilbaar op weg naar de Waarheid in Persoon, die Jesus
Chris-
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tus is, ook waar de mogelijkheid van dwaling bij die leiding niet altijd uitgesloten
is.
Een der meest sprekende ‘levenstekenen’ van het katholicisme in Nederland is wel
de groeiende belangstelling voor de geloofs- en zedenleer, de ‘theologische’
belangstelling die heden ten dage bij de katholieke leken, met name bij de katholieke
intellectuelen alom te constateren valt. Dit verblijdend verschijnsel stelt evenwel zijn
eisen.
Eisen aan de ‘deskundigen’ op theologisch gebied - waaronder wij niet alleen de
vaktheologen verstaan, maar evenzeer en in zekere zin nog meer de katecheten, de
predikanten, de priesters van de dagelijkse zielzorg, kortom allen wier zending en
beroep het is voortdurend en onmiddellijk de leer van Jesus Christus aan het volk
van Jesus Christus getuigend voor te houden -. Nu dit laatste met zulk een aandrang
om meer, en meer versterkend, geestelijk voedsel vraagt, is het de plicht der eersten
hun voorraden bijtijds te controleren op kwantiteit en kwaliteit. Welnu, wij vragen
ons naar aanleiding van het in dit artikel besproken onderwerp o.a. af: heeft onze
prediking het katholiek geweten niet al te zeer ‘gespiritualiseerd’ en
‘geïndividualiseerd’, zodat zijn wezenlijk verband met het uitwendig getuigenis van
het door Christus ingesteld ambtelijk gezag én met het geloofsbewustzijn van de
kerk- en Kerkgemeenschap naar de achtergrond gedrongen werd?
Eisen ook aan de ‘heilige’ weetgierigheid van de gelovigen. Wij noemen er slechts
twee. Er is geen kennis, waarbij geheel onze concrete persoon zozeer betrokken is,
als de geloofskennis, de liefde tot de Vader in de hemel, de vereniging met Christus
in zijn heilige Geest, het leven overeenkomstig zijn geboden, is hier voorwaarde en
maatstaf voor het vatten van de Waarheid. Vanzelf zal daarmee samengaan het
nederig besef dat, onvergelijkelijk noodzakelijker dan voor elk ander gebied van
menselijk weten, voor het zuiver en verantwoord indringen in de Blijde Boodschap
het open en gewillig ‘luisteren’ de aangepaste houding is. En dit te meer, wanneer
de bisschop zelf ons katholiek geweten namens Christus toespreekt.
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Problemen en eisen in Belgisch Kongo
door A. Dequae
Oud-minister van Koloniën
DE taak, die België in het hart van Afrika, in Kongo, op zich heeft genomen, is
tweevoudig: het tot ontwikkeling en tot beschaving brengen van deze amper 70 jaar
geleden nog onbekende gebieden. De problemen van beschaving, die veel directer
in verband staan met de mens en onbetwistbaar de voornaamste en voor de toekomst
de meest beslissende zijn, willen wij hier niet rechtstreeks behandelen. Wij beperken
ons tot het probleem der ontwikkeling.
De Verenigde Naties vragen voortdurend onze aandacht voor de noden van de
‘onvoldoend ontwikkelde gebieden’. Centraal Afrika was zulk een ‘onvoldoend
ontwikkeld gebied’. Afgezonderd van de rest van de wereld, zonder afweer, geplaagd
door verschrikkelijke tropische ziekten, verscheurd door moordende volkerentwisten
en onteerd door een schandelijke slavenhandel, had dit gebied, meer dan welk land
ter wereld ook, een bevrijdende hulp nodig om tot ontwikkeling te komen.
De economische groei is de onmisbare voorwaarde voor iedere vooruitgang, zowel
van de gemeenschap als van de enkeling. De beschaving van een volk eist een
onderbouw van materiële welstand. Aan die onderbouw moet onafgebroken worden
doorgewerkt, wil men steeds verdere ontwikkeling waarborgen. Economische groei
is geen doel op zich, maar staat in dienst van de mens; het is echter evenzeer waar
dat geen enkel stelsel en geen methode, waardoor het economisch dynamisme wordt
afgeremd, uiteindelijk de mens dienstbaar kan zijn.

De economische kenmerken van Belgisch Kongo
De economische mogelijkheden van Belgisch Kongo zijn ongetwijfeld groot. Op het
gebied van de landbouw op de eerste plaats. Niettegenstaande het hoog percentage
minder geschikte gronden blijven er, gezien de enorme oppervlakte van het land,
toch nog onbeperkte mogelijkheden voor alle tropische en sub-tropische cultures:
palmolie, rubber, rijst, katoen, koffie, thee, kinaschors, pyrethrum, aardnoten, maïs
en urena. Inzake mijnindustrie biedt Kongo een nog grotere mogelijkheid
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en verscheidenheid. Het is de eerste wereldproducent van industrieel diamant en
cobalt, het speelt een vooraanstaande rol in de wereldproductie van koper en tin. Het
is een belangrijke producent van zink, mangaanerts, goud en zilver, alsmede van de
hele gamma van schaarse metalen, als tantalo-columbiet, wolfram, cadmium enz.,
die een steeds noodzakelijkere rol spelen in de moderne metaalnijverheid. Al is het
arm aan goede steenkool, het bezit daartegenover reserves aan hydro-electrische
energie die belangrijker zijn dan die van de Verenigde Staten. Belgisch Kongo heeft
dezelfde economische mogelijkheden als de belangrijkste Zuid-Amerikaanse landen,
Brazilië en Argentinië.
Het staat echter ook voor een reeks structurele moeilijkheden waardoor het tempo
van zijn ontwikkeling noodzakelijkerwijze wordt vertraagd.
De eerste handicap is ongetwijfeld het uitzonderlijk continentaal karakter van dit
land. Slechts 1/60ste van Belgisch Kongo ligt dichter dan 500 km bij de zee;
gemiddeld liggen zijn gebieden 1000 à 1200 km van de zee verwijderd. Zo zijn er
hele gebieden die alle economische betekenis verliezen, er zijn ontginningen die in
bepaalde streken niet doorgezet kunnen worden, om de eenvoudige reden dat de
kosten van het vervoer naar de uitvoerhaven hoger liggen dan de waarde van het
product. Stanley zelf had het probleem al zeer goed aangevoeld toen hij verklaarde
dat heel Belgisch Kongo geen halve penny waard was tenzij men Matadi kon
verbinden met de Pool, tenzij men dus de natuurlijke hindernis van de
stroomversnellingen op de Kongo-stroom kon uitschakelen. De aanleg van de
spoorweg naar Beneden-Kongo heeft dan ook inderdaad de ontwikkeling van Belgisch
Kongo mogelijk gemaakt, omdat daardoor de grote waaier van bevaarbare stromen
en rivieren onmiddellijk bruikbaar werd gemaakt voor het vervoer.
De tweede handicap ligt in de eenzijdige economische structuur van Belgisch
Kongo, die zo afhankelijk is van de natuur van het land, dat ze wel niet spoedig zal
kunnen veranderd worden of omgeschakeld. Kongo is bij gebrek aan een intern
gegroeide economische structuur bijna uitsluitend aangewezen op de productie en
uitvoer van grondstoffen.
De derde handicap ligt in de uiterst geringe bevolkingsdichtheid van deze gebieden.
Deze steeg nu voor het eerst tot het gemiddelde van 5 per km2.
In dergelijke omstandigheden is een snelle en intense economische uitbouw des
te minder denkbaar omdat deze bevolking in haar traditioneel milieu geen enkele
economische inschakeling kende en tevens geen enkel begrip had van arbeidsplicht
en arbeidsdiscipline. Dit alles is nu pas geleidelijk aan het groeien.
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De economische planning
De ontsluiting dezer gebieden van Midden-Afrika moet de eerste economische
doelstelling zijn. De sleutel daartoe is ongetwijfeld het vervoer. Met de verbinding
Matadi-Leopoldstad, die de meer dan 20.000 km bevaarbare waterwegen ter
beschikking stelde, was de eerste stap gezet. Daarop zou de uitbouw volgen van de
feeder-lines van deze bevaarbare waterwegen: de aanleg van landwegen en sporen.
Thans is echter een nieuwe phase noodzakelijk geworden. Een uitgebreid net van
autowegen met vaste bedekking, van spoor- en luchtwegen is voorwaarde voor de
verdere groei van Belgisch Kongo.
Daarnaast moet gestreefd worden naar een grotere onafhankelijkheid van de
wereldmarkten. Het verleden heeft maar al te dikwijls en al te brutaal bewezen dat
een land dat enkel op grondstoffenuitvoer is aangewezen, bij dalende
wereldconjunctuur uiterst kwetsbaar is. Er moet gebouwd worden aan een interne
economische grondslag om deze kwetsbaarheid tot een minimum te reduceren.
De verdere economische uitbouw is bovendien ondenkbaar als men er niet toe
komt een steeds groeiende bevolking in steeds stijgende mate in het economisch
leven te betrekken. Gezien de schaarste aan bruikbare krachten moet deze inschakeling
met de hoogst mogelijke productiviteit geschieden. Iedere verspilling van
arbeidskrachten, hetzij in de landbouw, hetzij in de mijnontginning of in de industrie,
is, vooral in Belgisch Kongo, een zuiver verlies voor de groeiende gemeenschap.

De economische eisen
Uit de structuur en de doelstellingen kunnen zeer juist en duidelijk de economische
eisen worden afgeleid. Ten gevolge van het uiterst continentaal karakter van Belgisch
Kongo, zijn ter ontsluiting van deze gebieden zeer belangrijke investeringen van
overheidswege noodzakelijk. Het Tienjarenplan voor Belgisch Kongo, waarvan de
grondslag essentieel een investeringsplan uitmaakt, is derhalve geen willekeurig
denkbeeld, maar een strikte noodzakelijkheid voor de verdere ontwikkeling van dit
land. Het uitvoeringstempo is thans zodanig dat de bij de aanvang ingetreden
vertraging geleidelijk wordt ingehaald. De Otraco, een parastataal vervoersorganisme,
investeerde in de laatste jaren voor meer dan 5 miljard in de vervoerssector:
verbetering van spoorwegen en van het rollend materiaal, vernieuwing en opvoering
van de riviervloot. De havenuitrusting werd overal uitgebreid. Nieuwe kaaimuren
worden gebouwd in Boma, Matadi, Leopoldstad, Bumbe en Stanleystad. Verschillende
vakken van nieuwe wegen met vaste bedekking zijn in uit-
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voering, o.m. Boma-TShela, Leopoldstad-N'Djili, Bukavu-Usumbura,
Leopoldstad-Kasangula, Elisabethstad-Jadotstad. De aanbesteding van vele andere
is of wordt binnenkort uitgeschreven. Het zwaar mechanisch materiaal voor aanbouw
en onderhoud is ter plaatse. Nieuwe luchthavens zijn in aanbouw en de bestaande
worden tot een hogere klasse uitgebreid.
Niet alles wat wenselijk of nuttig is kon in dat investeringsplan worden opgenomen:
men heeft getracht dan toch de meest onmiddellijk stimulerende en productieve
werken in te schakelen. Het is overigens te hopen dat de stimulerende productiviteit
van het Tienjarenplan groot genoeg zal zijn om niet alleen de dientengevolge stijgende
gewone koloniale begroting te kunnen financieren, maar ook om in zekere mate te
gemoet te komen aan de toenemende leningslast der nog volgende investeringen.
Om de eenzijdigheid van de economische structuur te breken en een zekere interne
stabiliteit te verzekeren is de uitbouw van een sterke industrialisatie in Belgisch
Kongo noodzakelijk, alsmede een geleidelijke vermeerdering van de binnenlandse
koopkracht. De industrialisatie moet haar aandacht bij voorkeur wijden aan de
productie van massa-artikelen voor binnenlandse behoeften en de primaire valorisatie
van sommige grondstoffen. Deze politiek hoeft de verruiming van de invoer niet in
de weg te staan, zoals bewezen werd in de voorbije zes laatste jaren. Niettegenstaande
de ontwikkeling van een indrukwekkende reeks industrieën is de invoerbeweging,
ook voor verbruiksartikelen, thans heel wat belangrijker dan voordien. Dit is
ongetwijfeld te danken aan het stijgen van de inkomens, dat gedeeltelijk rechtstreeks
uit de industrialisatie volgt, alsmede uit de doelbewuste politiek tot geleidelijke
opvoering van het inlands inkomen, zowel bij loontrekkenden en zelfstandigen als
bij de landbouwbevolking. Dit gecommercialiseerd inkomen steeg van 7,5 miljard
in 1950 tot boven de 13 miljard in 1952. De valorisatie van deze gebieden moet
rekening houden met de beperkte menselijke krachten die ter beschikking staan. De
groeiende inschakeling van de inlandse bevolking kan kwantitatief niet sterk meer
worden opgevoerd. Het getal van 1.200.000 loontrekkenden in het huidige stadium
is een voor het ogenblik niet te overschrijden maximum. De kwalitatieve verbetering
bij deze inschakeling blijft evenwel geboden en wordt overigens actief bevorderd.
De mechanisatie, vooral in de mijnbouw en de industrie, wordt zeer sterk doorgevoerd.
De uitbreiding van de hydro-electrische energie is overigens een middel daartoe.
Aldus zal de toenemende valorisatie van Belgisch Kongo mogelijk worden zonder
dat daardoor een te ver gaande ontwrichting van de
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gewoonterechtelijke milieus of een te grove proletarisatie in de centra ontstaat.
In dit kader is ook de aangroei van de Europese bevolking met bijzondere
beroepskennis en technische vorming van uitzonderlijk belang. Deze gekwalificeerde
Europese arbeidskrachten bieden Kongo de technische hulp, die thans door de
Verenigde Naties voor alle onvoldoend ontwikkelde landen noodzakelijk wordt
geacht.

De sociale kenmerken van Belgisch Kongo
Het eerste sociale kenmerk van Belgisch Kongo is het feit dat de sociale scheidingslijn
hier traditioneel en onvermijdelijk parallel loopt met de lijn van het rassenonderscheid.
De blanke drager van de westerse beschaving en van de steeds vooruitschrijdende
technische vooruitgang, stond noodzakelijk op een ander niveau dan de primitieve
inlander, die sinds eeuwen leefde in een der meest rudimentaire gemeenschappen,
volkomen afgezonderd van de rest van de wereld. Slechts naarmate de inlander zich
door het contact met de blanke uit zijn eeuwenoude inertie losmaakt, wordt de enorme
kloof geleidelijk gedempt.
Het onderwijs heeft duizenden klerken gekweekt. Dit was een eerste vorm van
inschakeling, wellicht niet de voornaamste. De inschakeling in het productieproces
is gevolgd. Vele inlandse arbeiders werden langzamerhand gevormd tot een zekere
beroepskwalificatie. Belgisch Kongo is fier te kunnen wijzen op duizenden inlanders
die een beroep uitoefenen dat de inlanders van vele andere Afrikaanse gebieden
ontzegd blijft. Ook de inheemse landbouwmethodes werden verbeterd, en meteen
steeg het inkomen der plattelandsbevolking. Er ontstond een stand van inlandse
opvoeders en thans is de zelfstandige inlander met een economische functie, als klein
industrieel, transportondernemer, handelaar of ambachtsman geen zeldzaamheid
meer.
Het tweede sociale kenmerk bestaat in het steeds toenemen van de behoeften der
inheemse bevolking, die in haar primitieve toestand niet alleen weinig behoeften
kende, maar in haar meest elementaire noodwendigheden meestal niet eens kon
voorzien. Door het contact met de blanken zijn de behoeften van de inlanders
vermeerderd: behoefte aan betere lichaamsverzorging, betere kleding en betere
voeding eerst; daarna, aan een zeker comfort, aan genotsartikelen, aan een behoorlijke
huisvesting, kortom, aan een meer menswaardig bestaan. Niet altijd ontwikkelde de
behoeftenstijging zich volledig harmonisch, maar niemand zal betwisten dat vele
dezer behoeften tot de meest gewettigde behoren die een mens hebben kan.
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De sociale planning
Het hoofddoel van de sociale ontwikkeling is, dat naar elkaar doen toegroeien van
de sociale groepen, die nog steeds, alhoewel reeds in mindere mate, gescheiden
blijven langs de lijn van het rassenverschil. Onverpoosd dient men verder door te
werken aan de sociale integratie van de inlander in heel het economische en
administratieve leven van Belgisch Kongo. In de sector van de loon- en
weddetrekkenden moeten de vergoedingen geleidelijk op een hoger peil worden
gebracht. Volledige gelijkschakeling is echter niet geboden, gezien er voor de blanke
ongetwijfeld rekening moet worden gehouden met de factor uitwijking. In landbouw,
handel en industrie moeten voor de inlander met gelijke werkkracht en bekwaamheid
gelijke mogelijkheden bestaan. Uit geen enkele functie, uit geen enkel beroep, uit
geen enkel landbouwbedrijf mag hij worden buitengesloten. Wij mogen terecht
getuigen dat er in Belgisch Kongo in deze zin geen colour-bar bestaat en de social-bar,
onvermijdelijk gevolg van het kleuronderscheid, vermindert en vervaagt met de dag.
Wij moeten vervolgens in Belgisch Kongo streven naar een harmonisch evenwicht
van behoeften en inkomens. Het heeft zeker geen zin een inkomen vast te stellen dat
door onvoldoende behoeftenontwikkeling steriel en zonder betekenis zou blijven,
maar het tegenovergestelde zou veel erger zijn. Alles moet er voorwaar op gezet
worden om het inkomen te laten groeien met de stijgende gewettigde behoeften van
de inlanders. Het ware ongemeen gevaarlijk, in de tropen en met de sociale
scheidingslijn tussen blank en zwart, dit niet als doelstelling te nemen of daartoe niet
in staat te zijn. Iedere sociale spanning, uit deze nalatigheid en in die voorwaarden
ontstaan, zou onvermijdelijk uitgroeien tot een ramp.

De sociale eisen
In de grond kan het sociaal probleem in Belgisch Kongo slechts een oplossing krijgen
door de opleiding en vorming van de inlanders. Het basis-onderscheid tussen blanke
en inlander lag aanvankelijk op dat gebied, en de feitelijk langs het kleurenonderscheid
gegroeide sociale geledingen vinden daarin hun oorsprong. Het naar elkander
toegroeien moet op deze grondslag geschieden. Voor de inlander moeten niet alleen
gelijke vorming en opleiding mogelijk worden, maar deze moeten voor hem ook
dezelfde mogelijkheden openstellen. De scholing der arbeidskrachten moet worden
opgedreven, en daarmee ook de arbeidsvergoeding. Ook voor de geestesarbeiders
hoort het zo. De administratieve carrière moet ook geleidelijk, tot in de hogere rangen,
binnen het
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bereik der gevormde inlanders komen. De toestand is zodanig dat onmiddellijk de
proef kan worden genomen met de exceptionele tussen-carrières, die reeds theoretisch
in het bereik liggen van sommige afgestudeerde inlanders. De vakscholen en de
technische scholen, die thans op heel wat ruimere schaal gestart zijn, moeten flink
worden uitgebouwd. Maar degene die deze speciaal geschoolde arbeidskrachten
gebruikt, zal ook moeten begrijpen dat ze beter moeten worden betaald, op een
redelijke vergelijkingsbasis met de klerken. Doet men het niet, dan gaan deze
technisch geschoolde krachten, die ook algemene vorming zullen genoten hebben,
liever zoals de klerk pen en schrijfmachine hanteren dan hun beroepsoutillage. Men
zal de zelfstandigen, zowel in de handel, de industrie als in de landbouw, moeten
bijstaan door beroepsopleiding alsmede door een geheel van stimulerende
(beroepscrediet) en beschermende maatregelen.
Aldus zal geleidelijk de reeds enigszins opgevulde sociale kloof tussen blank en
zwart geheel worden overbrugd. Beiden zullen niet alleen elkander raken, maar met
de tijd kan er ook een totale sociale vermenging ontstaan. Eerst dan zal men overigens
van definitieve stabiliteit kunnen spreken.
Maar een gezonde oplossing van het sociaal probleem vergt op het algemene plan
tevens het maximaal benutten van de mogelijkheden, welke de economische groei
biedt, natuurlijk altijd zo, dat verdere economische ontwikkeling en dynamisme
mogelijk blijven.
Degenen die de leiding hebben over Belgisch Kongo, dragen de grote
verantwoordelijkheid, steeds de sociale verbeteringen aan te brengen die met het
bereikte economisch peil verenigbaar zijn. Hierbij dient men noch al te haastig noch
terughoudend te werk te gaan. Enerzijds aanvaardt of begrijpt een primitieve bevolking
moeilijk een teruggang en anderzijds werkt, vooral in een groeiende nieuwe
maatschappij, de stijging van de gemiddelde levensstandaard bevruchtend.

Besluit
Wie deze beschouwingen leest, maakt allicht de bedenking dat de hier omschreven
taak - het tot ontwikkeling brengen van deze gebieden - niet alleen reusachtig is,
maar tevens uiterst delicaat. Ze is dit des te meer omdat Belgisch Kongo uit minstens
een tiental gebieden bestaat, die niet alleen geografisch, klimatologisch en geologisch,
maar ook met betrekking tot de economische en menselijke gegevens totaal
verschillen. Van hen die ter plaatse de leiding en verantwoordelijkheid dragen, wordt
een grondige kennis en een ongemeen doorzicht in alle
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factoren gevergd. Hier helpt geen theorie alleen, ook de mooiste niet. Selectieve
keuze der investeringen en uiterst genuanceerde sociale oplossingen zijn hier geboden.
Uit de verschillende toetsen, die men achtereenvolgens aanslaat, moet uiteindelijk
een harmonisch geheel opklinken.
En achter dit alles, dat slechts het zuiver materiële uitmaakt of het materiële in
betrekking tot de mens (het sociaal probleem), staat daar nog de mens zelf met zijn
menigvuldige aspiraties, met heel zijn complexiteit.
Moge het onze landgenoten gegeven zijn, met hun traditioneel gezond verstand
en hun goed hart, zodanig te bouwen dat, wanneer Belgisch Kongo tot maturiteit zal
zijn gegroeid, het steeds zal wensen, de bevruchtende betrekkingen te bewaren met
het land dat het uit de duisternis, de ellende en de vergetelheid heeft getrokken.
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De diplomatieke carrière van een groot Paus
Natuur en genade in het leven van Joachim Pecci
door Dr Willy Lorenz
DE twintigste Juli 1903 eindigde het leven van Paus Leo XIII. Zeventien dagen lang
had de grijze Pontifex geworsteld met de dood. De derde Juli, een dag die hij in de
beste gezondheid begon, was hij van zijn dagelijkse rijtoer in de tuinen van het
Vaticaan, een rijtoer in gala-koets, begeleid door Edelgardisten te paard, in hevige
koortsen teruggekeerd. De dokter constateerde longontsteking, een ziekte die, 's
Pausen ouderdom in aanmerking genomen, slechts eindigen kon in de dood. Leo
XIII was zich terstond van zijn toestand ten volle bewust. En terwijl zich het bericht
van zijn zware ziekte als een lopend vuurtje in Rome verspreidde, in alle kerken het
Allerheiligste werd uitgesteld en de gelovigen voor zijn genezing baden, liet hij zich
het Viaticum toedienen.
Toch was zijn laatste uur nog niet gekomen. Nog streed de natuur van deze
schijnbaar zo tengere, doch in werkelijkheid zeer gezonde man tot het laatst. De strijd
duurde meer dan twee weken. Twee weken, waarin de geest des Pausen volkomen
onvertroebeld bleef. De Paus ontving in deze dagen als zo dikwijls Rampolla, de
Kardinaal-Staatssecretaris, de trouwe gezel tijdens zovele jaren; hij ontving Franse
Kardinalen om zich met hen over de toestand van hun land te onderhouden. Frankrijk
ging een crisis op kerkelijk gebied tegemoet en de schaduwen, die dit verschijnsel
vooruitwierp, mengden zich met de schaduw van de dood, die in deze dagen over
Leo XIII zweefde. De twintigste Juli voelde de Paus het einde nabij. De
lichaamskrachten weigeren plotseling. Maar tot de allerlaatste minuut bleef zijn geest
helder: hij nam afscheid van zijn Kardinaal-Staatssecretaris, van de Kardinalen, de
Prelaten die om zijn bed geschaard stonden. Om vier uur in de namiddag hield zijn
hart op te kloppen. Leo's aardse pelgrimstocht was ten einde. Vijf en twintig jaar
lang had hij de Roomse Kerk bestuurd, drie en negentig jaar en vier maanden was
hij oud geworden.
Terwijl het lichaam van de gestorven Paus ingebalsemd in de Sixtijnse kapel lag
en eindeloze scharen van mensen ten afscheid aan hem voorbijtrokken, nam
gelijktijdig de wereldpers in lange necrologieën op haar wijze afscheid van de
overledene. Niet slechts de katholieke bladen, ook de protestantse, de liberale, de
antichristelijke prezen in hun
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doodsbericht zijn grote wijsheid, zijn groot verstand, zijn schranderheid, zijn
diplomatieke begaafdheid, zijn goedheid. Het is de voorstelling die de mensen van
deze Paus bijbleef, en waarin hij - met recht - zal blijven voortleven: als de grote
Paus, de wijze Paus, de schrandere Paus, de sociale Paus, de verzoener van geloof
en weten, de goedhartig-vrome Paus.
Menig biograaf, verblind door de grootheid zijner gestalte, heeft deze grootheid
in heel zijn leven teruggeprojecteerd en trachten aan te tonen, dat dit leven zich
gestadig in rechte lijn verder en hoger ontwikkelde. In werkelijkheid echter is de
jonge Joachim Pecci zeer verschillend van de oude, wijze Paus en de richting, die
hij in zijn jonge leven insloeg, had zijn leven bij regelrechte voortzetting anders doen
eindigen. Dat de natuur van de jonge Pecci zo wezenlijk veranderde, is een bijzondere
genade Gods toe te schrijven, die hem tweemaal van de weg die hij gaan wilde
terughield en hem op een weg bracht, aan welks einde telkens een ‘Damascus’ stond.
De bijzondere en eigen verdienste van de jonge Pecci bestaat daarin, dat hij deze
vingerwijzingen Gods verstond, zijn leven veranderde en op een ander spoor leidde.
Wat vroeger zijn leven vulde, treedt na het tweede ‘Damascus’ definitief terug en
komt nog slechts rudimentair te voorschijn: wat eens middel tot het doel was, wordt
inhoud van zijn bestaan en vormt die mens, wiens leven als een der grootste
Pausfiguren der geschiedenis eindigt.
Het is een merkwaardige tijd, waarin Joachim Pecci geboren wordt, en het is een
merkwaardige familie, waaruit hij stamt. De tweede Maart 1810 aanschouwt hij het
levenslicht. In Carpineto ‘een ellendig rotsennest’, zoals hij het later noemt, dat ten
Zuiden van Rome op duizend meter hoogte gelegen is, slechts bewoond door arme
herders, boeren en handwerkers. Hier bezitten de Pecci's een klein palazzo, twee
verdiepingen hoog, zes vensters in de breedte. De Pecci's werden over het algemeen
als ‘Graaf’ betiteld, ofschoon zij het eigenlijk niet zijn. In de 16de eeuw waren zij
in dit nest beland, op de vlucht, hadden er zich gevestigd en sindsdien het leven van
arme landheren geleid.
In werkelijkheid waren de Pecci's patriciërs van Siena. Tot ver in de 13de eeuw
kan men de familie in Siena vervolgen en nog heden ten dage vindt men daar een
klein gothisch paleis, dat eens hun eigendom was. Zij behoorden tot de rijke en
aanzienlijke burgers van die stad, als bankiers en geldwisselaars en ook als advocaten.
Onder hun voorouders bevinden zich enkele monniken, een bisschop, een veldheer.
Toen Siena onder de heerschappij van Florence kwam, weken de Pecci's uit, koch-
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ten zich in in de Pauselijke Staat en bleven er sindsdien. Terwille van hun vrijheid
hadden zij hun rijkdom opgegeven, afstand gedaan van het patriciaat in hun vaderland
en trachtten als adellijken in het nieuwe land te leven, zonder door diens grote
aristocraten eigenlijk erkend te worden.
Uit deze erfenis neemt Joachim Pecci het positieve en het negatieve over. De grote
schranderheid en opmerkingsgave van deze Siënese advocaten verrast ons reeds in
zijn jeugd. Altijd weer vraagt de jonge Pecci zich af, hoe in deze of gene
omstandigheden schranderheid en wijsheid te handelen voorschrijven. Het verstand
zal het zijn dat aan de genade ruimte verschaft, verstand en wijsheid zullen zijn
handelen als Paus bepalen en de grote verzoening van weten en geloven inleiden.
En van zijn voorvaderen, die bankiers in Siena waren, neemt hij ook het talent over
te kunnen rekenen. Zijn leven lang is hij een nauwgezet rekenaar, geen kramer echter
of ellenmeter. Als de situatie het eist, zal hij het geld met volle handen uitgeven,
maar het nooit zinloos verkwisten. Reeds als student houdt hij nauwkeurig boek over
inkomsten en uitgaven, is hij een vijand van schulden maken. Als Paus Leo XIII zal
hij een tegenstander van alle sinecuren zijn en zich nauwkeurig op de hoogte stellen
van de inkomsten uit zijn Prelatengoed. De sleurgeest, die van tijd tot tijd het beheer
der Pauselijke finantiën beheerst, zal onder hem geen beschermer meer vinden.
Maar deze erfenis heeft ook haar negatieve zijde. De Pecci's zijn geen rijke
patriciërs meer en geen rijke aristocraten. Zij zijn verarmden, die graag het leven
van rijke heren willen leiden en er al trots op gaan, als de arme bergbewoners hen
met ‘Heer Graaf’ betitelen. Eigenlijk zijn zij gedeclasseerden. In zo'n toestand vlamt
zo licht een ‘laaiende eerzucht’ op en de wens om door de ‘Wille zur Macht’ toch
alles te verwerven wat het noodlot iemand onthouden heeft. Maar ook deze erfenis
zal de latere Paus scheppend kunnen benutten: Door zijn familie-noodlot bezit hij
een bijzonder instinct voor de moderne gedeclasseerden, het stadsproletariaat, en
voor hun bijzondere eisen. En het brandend verlangen om toch een Aristocraat te
zijn, komt nog slechts rudimentair tot uiting, wanneer Leo XIII tot op hoge leeftijd
op zijn rijtoeren door de Vaticaanse tuinen zich laat begeleiden door Edelgardisten
te paard.
Toen de jonge Joachim Pecci geboren werd, woedde reeds sinds twee decennia de
oorlog van Frankrijk en Napoleon in Europa. Tot in dit kleine rotsennest waren de
gevolgen voelbaar. In 1792 was Joachims vader tot Overste der Pauselijke militie
voor Carpineto, Maënza en
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Gavignano benoemd. In het paleis der Pecci's hangt nog een portret dat graaf Ludovico
in Pauselijk uniform voorstelt: blauwe rok, rood en goud gestreept, met kanten kraag,
met zilveren epauletten en degen, de gepoederde pruik op het hoofd, het type van
een grand-seigneur van het fin de siècle. Nu in het jaar van Joachims geboorte is
Ludovico geen Overste meer. Want zijn landsheer, de Paus, is de gevangene van
Napoleon. Het aanbod der Bonapartistisch-Italiaanse regering, burgemeester van
Carpineto te worden, heeft hij verontwaardigd afgewezen. Vijf zonen en twee dochters
had de vrouw van Graaf Ludovico reeds ter wereld gebracht, toen zij de kleine
Joachim baarde.
Zij was een kleine dikke vrouw, een echte Romeinse matrone, met een angstige
blik in de ogen. Sinds jaren ronselde het militair bestuur recruten na recruten uit
Italië, de roep ‘La Leva’ ‘De Lichting’ schrikt het hele schiereiland op, schrikt ook
haar op. In 1814 zullen haar beide oudste zonen aan de beurt komen en als deze
oorlogen zo doorgaan - wie weet het einde? - zullen de anderen spoedig volgen. Als
zij hoort dat de studie der medicijnen van de militaire dienst moet bevrijden, is zij
bereid alle zonen naar de universiteit te sturen. Zij was niet slechts zeer intelligent,
maar ook een zeer vrome vrouw. Ofschoon uit de weinige brieven van de jonge
Joachim aan zijn moeder - hij verloor haar reeds met veertien jaar - geen bijzondere
relatie blijkt, schijnt zij toch van grote invloed op hem geweest te zijn. Want vele
van haar raadgevingen heeft de jonge Pecci in zijn later leven verwezenlijkt. Zo
schrijft zij hem eens: ‘verdedig altijd de godsdienst. Verlicht door uw spreken de
ongelovigen. Beschaam door uw zwijgen degenen, die met de godsdienst spotten.
Met uw geleerdheid groeie ook uw godsdienstzin. Wees Christen zonder vrees, zonder
bijgeloof, zonder fanatisme’. Zij is vertoornd op alle mensen, die een verzoening
van wetenschap en religie voor onmogelijk houden.
Deze moeder heeft in het leven van de jonge Pecci een beslissend gebeuren
veroorzaakt: zijn intrede in de geestelijke stand. Het was haar hartewens, dat enige
harer kinderen priester zouden worden. Reeds de kleine Joachim tracht zij daartoe
te overreden. Zeven jaar oud was hij naar de Jezuïeten te Viterbo ter opvoeding
gekomen: met de hulp van een bevriende prelaat tracht de moeder haar zoon Joachim
te overrompelen en hem de tonsuur te laten toedienen. Maar de knaap weigert, weigert
uit een zeer gezond kinderlijk instinct: hij wil niet nu al de toog dragen en door zijn
kamaraden met Eerwaarde worden aangesproken, hij wil nog kind blijven. Doch
enige jaren later gelukt het haar toch hem tot toestemming in de priesterroeping te
bewegen. Het is in 1824. De
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moeder van de veertienjarige Joachim lijdt aan Romeinse koortsen: ze reist naar
Rome om genezing te vinden, wordt daar echter zo ziek dat haar einde nabij is. Vlug
laat zij Joachim uit Viterbo komen en Joachim die een goed hart heeft is niet meer
opgewassen tegen de aandrang der stervende moeder. Hij buigt zich voor haar wens,
hoewel aarzelend, laat zich toog en steek brengen en ontvangt de tonsuur.
De beroemde Leo XIII is dus niet uit eigen aandrang priester geworden. Heel zijn
jeugd door tot aan zijn priesterwijding is nergens een woord te vinden, waaruit blijken
zou dat hij zich innerlijk tot het priesterschap geroepen voelt. Wel zal hij zich altijd
correct gedragen, nooit zal een schaduw op zijn theologenkleed vallen, maar dit komt
niet zo zeer voort uit liefde tot zijn roeping als uit de wens door onberispelijk gedrag
zijn Oversten te behagen en hun protectie te verwerven. Nooit echter blijkt uit zijn
brieven dat hem zijn stand in zijn jeugd enige moeilijkheid zou bereid hebben. Nooit
hoort men iets van twijfels, van strijd, van een worstelen, zoals dat het leven van zo
veel Heiligen verzwaard heeft. Nooit is er sprake van enige hartstocht (uitgezonderd
voor de jacht en het bergklimmen). Nauwelijks schrijft hij in zijn brieven iets over
godsdienst. Als in 1825 te Rome het Heilig Jaar alle leven beheerst, spreekt Pecci
slechts over de doorluchtige gasten, die de hoofdstad der Christenheid bezoeken.
Nooit is in zijn brieven een woord over ascese te lezen of over de gevaren, die het
Katholicisme van de kant der machten der negentiende eeuw bedreigen. Nooit ook
spreekt hij er over dat hij zielen wil redden of alles tot grotere ere Gods wil doen,
zoals het hem de Jezuïeten die vijftien jaar lang zijn leraren zijn, dagelijks voorhouden.
Integendeel, uit al zijn brieven (en hij heeft er veel geschreven, ten dele koele en
beleefde aan zijn vader, ten dele vriendelijke en hartelijke aan zijn broers) klinkt
altijd weer slechts één bekentenis: dat hij door zijn roeping een loopbaan wil inslaan,
die hem en bijzonder zijn familie eer en altijd weer eer zal inbrengen en de familie
- men hoort de gedeclasseerden - verheffen zal. Deze liefde tot zijn familie zal hem
ook niet verlaten, als hij reeds geheel veranderd is, een ander geworden is, ze zal
hem bijblijven als Paus. Het eerste schriftstuk dat hij als Paus ondertekent, is een
brief aan zijn broers, waarin hij hun zijn keuze meedeelt. En hij zal de laatste Paus
zijn, die in een onschuldige, weinig opvallende vorm nog ‘nepotisme’ pleegt, als hij
namelijk zijn broer, de gewezen Jezuïet Jozef Pecci, tot Kardinaal verheft, ofschoon
er ongetwijfeld bekwameren voor deze waardigheid te vinden geweest waren.
De laatste gymnasiumjaren had Pecci aan het Romeinse College te Rome
doorgebracht, daarna was hij bij zijn oom, een advocaat te Rome,

Streven. Jaargang 8

216
ingetrokken en was de theologie-studie begonnen. Zijn geheim verlangen ging er
naar uit op de academie voor adellijken een plaats te vinden, de academie, waaruit
de toekomstige Nuntii en de hoge bestuursambtenaren voortkomen. Maar om dit te
bereiken moest men van adel zijn en hoge protectie genieten. Met veel moeite en
inspanning brengt de jonge Joachim Pecci een stamboom bijeen, die bewijst, dat de
Pecci's van Sienese patriciërs afstammen en dus eigenlijk met de Romeinse edelingen
gelijk staan, - zoals ook Goethe beweerde als Frankforter patriciër niet achter te staan
bij de adellijken - maar dan moeten nog de adellijken van Anagni toestemming geven
en de Paus het goedvinden en eerst dan horen de Pecci's werkelijk tot de adel van de
kerkelijke Staat. Om zich echter de protectie van hooggeplaatsten te verzekeren zet
hij het enige vermogen in dat hij bezit, zijn verstand en zijn schranderheid. Hij is
geen aristocraat, die reeds als kind een bisdom in de wieg wordt gelegd, hij heeft
geen oom die Kardinaal is, hij moet zich alle relaties eerst verschaffen. Hij kan dit
enkel door op te vallen. En opvallen kan men te Rome slechts, wanneer men als
overwinnaar uit de theologische disputen te voorschijn treedt.
De jonge Pecci studeert dag en nacht om in alle disputen roem te verwerven: hij
spaart geen geld om Kardinalen, Prelaten en Professoren uit te nodigen, blijft in de
hete zomer te Rome, alleen om te studeren. Langzaam begint hij op te vallen,
langzaam stijgt hij hoger en hoger. Te Viterbo heeft hij zich een kennis van de Latijnse
taal eigen gemaakt die verbluffend is. Latijn wordt zijn eigenlijke moedertaal, het
Italiaans is voor hem slechts een dialect. Hier te Rome heeft hij een gebied betreden
dat hem voor alle discussies bijzonder bekwaam maakt. Het is de scholastieke
Theologie en vooral de Theologie van Sint Thomas, die hij zich toeëigent en welker
scherpe en logische deducties hem bijzondere hulp verlenen. Hier en niet, zoals latere
lofredenaars beweren dat reeds de zevenjarige Joachim een voorliefde voor Thomas
zou gehad hebben, ligt de oorzaak der bijzondere relatie van de latere Paus tot de
leer van de Aquiner. Hij heeft, weliswaar op andere wijze, haar bruikbaarheid aan
zich zelf ervaren.
Eindelijk merken de Kardinalen hem op en met veler hulp komt hij op de academie
der adellijken. Het begin ener schitterende loopbaan schijnt bereikt.
De toekomstige Prelaat begint onmiddellijk zich ‘in te schieten’ voor het ambt
van Nuntius, zoals de artilleristen zouden zeggen. De brieven, die hij in grote getale
aan zijn verwanten stuurt, hebben reeds geruime tijd op zeer plastische verslagen
geleken. Nu nemen zij langzamerhand de vorm van gezantschapsberichten aan. De
jonge Pecci schrijft over
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alles: over vorstenbezoeken in Rome, over de cholera, over paardenrennen, over het
Romeinse carnaval, over de dood van hoge Prelaten en Kardinalen en zelfs van
Pausen, over de vooruitzichten der ‘Papabili’, over de geruchten die uit het Conclaaf
naar buiten dringen, over de lafheid van Pauselijke beambten, over de Fransen in
Ancona en de Oostenrijkers - hij noemt ze nog de ‘Tedeschi’ - in Ferrara, over de
opstand der Polen in Warschau en de revolutie te Parijs, over de operaties der Engelse
vloot bij Malta, kortom over alle mogelijke dingen. In werkelijkheid echter bevatten
deze verslagen, hoe plastisch zij ook schijnen, toch slechts oppervlakkigheden, het
is een typisch gezantenallegaartje. Geen woord vindt men daarin over de grote
aangelegenheden der Kerk, geen woord over de nationale gedachte, die Italië ontvlamt,
geen woord over de sociale eisen des tijds, geen woord over het slechte Pauselijke
bestuur in de Kerkelijke Staat. Er blijkt een opmerkingstalent uit dat nog de
oppervlakte met de diepte verwisselt.
De grote successen bij de disputen maken Gregorius XVI, de toenmalige Paus,
attent op de jonge Academicus. Spoedig toont hij hem een bijzondere welwillendheid.
Gregorius, een vermoeide grijsaard, een vroegere aristocraat en monnik, te oud om
in de verwarde toestand van de Kerkelijke Staat nog orde te scheppen, heeft behagen
in deze jonge man, die zo vlijtig en schrander is, die zich zo bescheiden en keurig in
de vormen beweegt, die zo conservatief en antiliberaal is. Nog voor zijn
priesterwijding benoemt hij hem tot Pauselijk huisprelaat. De jonge Pecci juicht, de
eer der familie is verhoogd en zijn carriere aanmerkelijk bevorderd. Maar hij tracht
nog verder vooruit te komen. Hij wil coadjutor van een kanunnik van het Lateraan
worden. Ondertussen nadert de tijd zijner priesterwijding, de laatste dag van het jaar
1837 wordt zij Joachim Pecci toegediend.
En nu, vlak voor zijn priesterwijding, beleeft Joachim Pecci zijn Damascus. Zonder
eigen aandrang tot theoloog bestemd sloeg hij deze loopbaan in om zijn familie en
zich zelf roem en eer te verwerven. Hij had zijn grootste en waardevolste bezit - zijn
ijver en zijn verstand - ingezet om dit doel te bereiken. Met oneindige vlijt had hij
zijn verstand gescherpt en in het denken geschoold, eerst met behulp der Latijnse
taal en dan met behulp der scholastieke theologie van Sint Thomas. Terwijl alles
zich vermaakte of ontspanning zocht, had hij rusteloos over de boeken gezeten of
was met waakzame ogen door de wereld gegaan. Nu was dit verstand niet meer te
bedriegen. Nu werkte dit verstand van zelf door. En nu bereidde dit verstand Joachim
Pecci voor de roeping Gods te vernemen.
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Wat de jonge clericus in deze dagen beleefde, weten wij niet. Wij kunnen het slechts
gissen uit de brieven die behouden zijn. Maar dit Damascus moet geweldig geweest
zijn. Want zijn verstand erkende plotseling dat het priesterschap wel iets heel anders
te dienen heeft dan de eigen carrière en de roem van de familie. Vijftien jaar lang
waren Jezuïeten zijn leraars geweest, vijftien jaar lang was hun leuze ‘Ad Majorem
Dei Gloriam’ ongehoord zijn oor voorbijgegaan. Nu erkent hij geheel de grootte van
zulk een roeping. Nu maakt hij zich deze leuze geheel eigen en erkent, dat het
priesterschap geroepen is ‘om voor alles God te dienen en de meerdere eer van God
te bevorderen’. Nu neemt hij zich voor ‘in waarheid God te dienen en een goed
priester te zijn, in de zin zoals de H. Ignatius dit verstond’. Ja, hij koestert de vurige
wens dat ‘al zijn waardigheden aan de priesterlijke waardigheid ondergeschikt zullen
zijn’. Al dient men ook overal de Kerk, ook als Pauselijk beambte, zo ‘wordt de geest
toch verstrooid door al deze wereldlijke verplichtingen en dit heeft ten gevolge dat
het hart niet tot bezinning komt en zich afwendt van het hoge priesterideaal’. Want
‘deze wereld kan geen afdoend geluk bieden om het hart tevreden te stellen’, schrijft
hij aan Kardinaal Sala. Ja, zijn diepste wens zou wezen, zoals hij verder in zijn brief
zegt, de wereld te verlaten en zich geheel aan het geestelijke en innerlijke leven te
wijden. En als hij de priesterwijding ontvangt, gaat er een huivering door zijn lichaam.
Hij voelt angst en schrik, als hij de verhevenheid en waardigheid van zijn ambt met
zijn onwaardigheid vergelijkt. Hij verlangt naar ijver en liefde voor God en wenst
niets anders meer dan voor Gods eer te leven.
Met de priesterwijding is de jeugd van de toekomstige Paus afgesloten. Toch moeten
wij nog een korte blik werpen op zijn verdere leven. Want wel is zijn jeugd ten einde,
niet echter zijn Damascus. De jonge Joachim Pecci is een levend voorbeeld voor de
waarheid van het Evangeliewoord, dat ‘de geest wel gewillig, maar het vlees zwak
is’. De werking van zijn ‘Damascus’ is niet blijvend. Vooreerst is hij, als hij hoort
dat hij gedelegeerde, dus Pauselijk gouverneur, van Benevento zal worden, nog zeer
ongelukkig. Hij die er altijd op bedacht was elke protectie aan te grijpen, roert geen
vinger om dit hoge ambt te verkrijgen. Maar dan, als hij het toch verwerft, ‘wordt
zijn geest verstrooid door deze wereldlijke verplichtingen’. Verrukt schrijft hij reeds
naar huis dat nu de wacht voor hem in het geweer moet treden als voor een vorst.
Hij toont een gelukkige hand als gouverneur: zijn ster, zijn wereldlijke ster rijst. Van
Benevento komt hij naar Perugia en dan volgt de grote sprong: met drie en dertig
jaar wordt hij Titulair-Aartsbisschop van
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Damiette en nuntius te Brussel. Terstond laat hij zich uitschilderen en stuurt zijn
portret naar huis om er de ‘Ahnengalerie’ mee te sieren.
Doch de nuntiatuur, die de hoogste verwachtingen rechtvaardigde, wordt zijn
noodlot. Menig lofredenaar heeft de activiteit van de jonge nuntius te Brussel met
successen opgesierd: de verslagen, die b.v. de Oostenrijkse gezant Graaf Dietrichstein,
daarover naar Wenen zendt, luiden echter anders. Zijn opdracht leed in werkelijkheid
volkomen schipbreuk, ja, hij moest teruggeroepen worden. Gregorius XVI trachtte
de jonge prelaat te troosten, verplaatste hem als aartsbisschop naar Perugia, waar hij
reeds als gedelegeerde zoveel succes had, en beloofde hem een spoedig Kardinalaat.
Toen Joachim Pecci van België over Engeland huiswaarts reisde, bereikte hem het
bericht van de dood van Gregorius, zijn grote beschermer. Dit bericht moet hem
zwaar getroffen hebben. Hij die reeds als theoloog zijn broer geschreven had, dat
‘protectie in Rome een der onontbeerlijke voorwaarden voor een carrière’ is, had nu
alle protectie verloren. Want de nieuwe Paus zou anderen voortrekken. Pecci zou
bisschop van Perugia blijven, waarschijnlijk levenslang. Wat betekende een
aartsbisschop van Perugia, een Italiaanse Bisschop onder ongeveer driehonderd
andere? Treurig zal hij naar Italië gereisd zijn.
Maar in werkelijkheid begon nu de opgang van Joachim Pecci, de opgang naar
heiligheid. Want God zond hem in ‘quarantaine’, twee en dertig jaar lang, een hele
mensenleeftijd. En deze jaren veranderden Joachim Pecci definitief. Weer was het
zijn verstand, dat hem de eigenlijke eisen van zijn nieuw leven deed erkennen: dat
het wezen van het bisschopsambt niet bestaat in het verheffen van de drager ervan,
doch in het verkonden van God. En dat het voor de eeuwigheid niet beslissend is,
wat voor carrière men gemaakt heeft, doch dat men de functie, waartoe men geroepen
werd, ten volle heeft uitgeoefend. ‘Ieder van ons moet trachten’, schrijft hij, ‘een
buigzaam werktuig in de handen van de Almachtige te worden en bereid zijn terstond
de stem van het goddelijke Lam te volgen, waarheen die ons ook roept’.
In Perugia wordt Joachim Pecci de wijze, goedhartige en diep vrome man die de
latere wereld kent. Hij die eens carrière maken en heersen wilde, wordt nu de dienaar
van allen. Hij die eens een imperium wilde veroveren, wil nu nog slechts de
heerschappij van God uitbreiden. Hij wiens scherp ziend oog eens als in een
bliksemflits alles aan de oppervlakte erkend had, dringt nu in de diepte en erkent de
noden en het leed der mensen. Hij, Joachim Pecci, die eens zíjn rijk wilde veroveren,
zoekt nu alleen het rijk van zijn Heer. En nu.... wordt hem plotseling
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alles toegeworpen. Langzaam begint zijn roem te stijgen, vanzelf en zonder de
geringste protectie.
Deze kleine gestalte straalt een ongewoon fluidum uit dat allen eerbied inboezemt,
zelfs de laïcistische en maçonnieke beambten van het nieuwe Italië. Binnen de
kerkelijke hiërarchie maakt hij veel vlugger carrière dan hij zich onder medehulp
der sterkste protectie ooit gedroomd had. Reeds in 1854 wordt hij Kardinaal en wint
het oor en het vertrouwen des Pausen. Weinigen slechts weten dat de initiator van
de ‘beruchte’ en zo providentiële Syllabus Kardinaal Pecci was. Ten slotte wordt hij
Camerlengo. En nog tijdens het leven van Pius IX spreekt men erover dat hij Paus
zou kunnen worden, een uitspraak, die waarheid zou blijken.
Een oude theologische stelling luidt: ‘gratia supponit naturam’, de genade
veronderstelt de natuur. De verandering die Joachim Pecci onderging, van ‘arrivé’
tot groot Paus, getuigt hoe zeer de genade de mens verandert en heiligt. De
verandering dezer persoonlijkheid bewijst echter ook, hoe zeer de wil des mensen
zich aan Gods wil moet overgeven, opdat zijn genade hem veranderen kan.
(De bronnen voor deze studie zijn de brieven van de jonge Joachim Pecci, die Boyer
d'Agen reeds tijdens het leven van Leo XIII, en met diens ondersteuning, in het Frans
uitgaf. Zij verschenen in het jaar 1897 - dus eveneens nog tijdens het leven des Pausen
- bij Manz te Regensburg in Duitse vertaling. De verzameling bevat 239 brieven,
waarvan de eerste uit Viterbo, 22 Mei 1819, stamt en de laatste uit Rome, 3 Maart
1838, gedateerd is, dus omtrent twee maanden na de priesterwijding van de latere
Paus geschreven werd).
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Socialisme en Marxisme
door Prof. F. de Raedemaeker S.J.
IN een Belgisch franstalig tijdschrift heeft een eminente socialistische persoonlijkheid
onlangs een paar artikelen gepubliceerd, die ons belangrijk voorkomen, omdat ze
ons een duidelijk beeld vertonen van het socialistisch phenomeen, zoals dit zich in
België voordoet, enerzijds in zijn ideologische structuur en anderzijds in zijn
verhouding tot het katholicisme1).
Wij willen thans het eerste artikel ontleden, in de overtuiging, dat we hier met een
eerlijke uiteenzetting hebben te doen, die de mening weerspiegelt van vele intellectuele
socialisten. Het biedt ons de gelegenheid om, afgezien van elke concrete politieke
gebeurtenis, een oordeel te vormen over de theoretische basis, waarop het huidige
socialisme, meer bepaald in België rust.

De vier socialistische stellingen
De schrijver distancieert zich al onmiddellijk van het communisme, met te verklaren,
dat Marx niet heel het socialisme vertegenwoordigt. Het socialisme bestond lang
vóór Marx, en na hem hebben andere denkers het socialisme werkelijk verrijkt. Het
socialisme is dus geen louter napraten van Marx en Engels. Het bezit een zekere
universaliteit, waardoor een definitie moeilijk, en zelfs een zekere relativiteit,
waardoor iedere definitie wellicht in de grond onmogelijk wordt. Indien, zoals Engels
ergens schrijft, ‘er niets absoluuts bestaat en alles relatief is’, dan heeft de schrijver
natuurlijk het recht deze uitspraak op de leer van Marx en Engels zelf toe te passen.
Voor een socialist, in tegenstelling met de communisten, kan dus het marxisme niet
een onbeweeglijk, star dogmatisme worden.
Anderzijds is het marxisme niet uit het socialisme weg te denken. Het is onmogelijk
de klok terug te zetten en zonder meer de draad van het utopische socialisme van
Saint Simon, Fourier, Proudhon, Owen en Weitling weer op te nemen.
Tot het wezen zelf van het socialisme, dat het marxistisch dogmatisme heeft
afgelegd, behoren vier stellingen, die toch op een zekere wijze tot Marx moeten
worden herleid, en die in de structuur zelf van het heden-

1) P. Vermeylen, La problème de la doctrine socialiste. - Le Socialisme et la religion in
‘Socialisme’, 1 (1954) blz. 5-10; 210-220.
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daags socialisme zijn verstrengeld. We zullen de schrijver hier op de voet volgen en
meestal zijn eigen zorgvuldig gekozen woorden nauwkeurig weergeven.
Ten eerste is een socialist er van overtuigd, dat in de ontwikkeling van de
gemeenschap de economische factoren een rol van eerste rang spelen (un rôle
primordial).
Hier moeten we al onmiddellijk doen opmerken, dat in deze bewoordingen en in
deze zin dit princiep bij Marx niet is te vinden. Voor Marx zijn de economische
factoren bepalend voor de ontwikkeling van de geschiedenis. Op de ontwikkeling
van de werktuigen van de arbeid volgt noodzakelijkerwijze - alhoewel misschien met
enige vertraging - heel de ‘bovenbouw’ van de sociale structuur: de sociale
verhoudingen, het recht, de staatsinstellingen, de moraal en zelfs de filosofie en de
godsdienst. De schrijver van het artikel weet dat natuurlijk zeer goed, en hij weet,
dat hij op dit punt de oorspronkelijke leer van Marx verlaat. Hij tracht nochtans zo
dicht mogelijk bij die noodzakelijkheid en bij Marx te blijven. De economische
factoren, zo schrijft hij, bekleden weliswaar een eerste rang, maar zijn niet essentieel,
zij zijn overal aanwezig en tot op een zekere hoogte almachtig (omniprésentes et
jusqu'à un certain point toutes puissantes). Vergissen wij ons niet, dan vinden we
hier een eerste voorbeeld van de onoverkomelijke moeilijkheden, waarop iemand
moet stoten, die het authentiek marxisme wil verzachten, aanpassen of op een of
andere wijze ombuigen. Deze moeilijkheden kan men alleen met woorden echter
niet zinvol overmeesteren. Immers wat kan een ‘almacht tot op een zekere hoogte’
wel betekenen? Men kan de goddelijke attributen van alomtegenwoordigheid en
almacht niet afzwakken zonder ze te vernietigen. Men is almachtig of men is het
niet. Is men het niet, dan kan men nog wel min of meer en zelfs zeer machtig zijn.
Wordt nu door de schrijver bedoeld, dat de economische factoren zeer machtig zijn
in de ontwikkeling van de geschiedenis, dan kan men gaan discuteren over de ‘hoogte’
van die macht, maar men heeft slechts een waarheid uitgesproken, die Ricardo even
goed kende als Marx. Karakteristiek voor de marxistische gedachte is alleen de
kerkelijk absolute, goddelijke almacht van de economische factoren, die de hele
bovenbouw van het sociaal gebeuren onafwendbaar bepalen. De teksten zijn algemeen
bekend. We verwijzen slechts naar de Deutsche Ideologie (in de vertaling van Costes,
blz. 153 en volg.), naar het Nachwort op de tweede uitgave van Das Kapital en naar
de woorden van Engels bij het graf van Marx: ‘De productie van de onmiddellijke
materiële levensmiddelen en de daarmee telkens overeenstemmende economische
ontwikkelingstrap van een volk of van een tijdvak vormt de grondslag,
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waaruit zich de staatsinrichtingen, de rechtsbegrippen, de kunst en zelfs de
godsdienstige voorstellingen ontwikkeld hebben en waaruit zij dus ook moeten
worden verklaard’. In dit absoluut beginsel van de determinerende invloed van de
economie zag Engels terecht het eigenlijke kenmerk van de marxistische theorie.
Het tweede marxistisch bestanddeel van het hedendaags socialisme luidt als volgt:
‘Een gemeenschap, die gegrondvest is op de private toeëigening van de grote
productiemiddelen is overgeleverd aan crisis en oorlog. Men moet bij gevolg die
productiemiddelen collectiviseren’. Velen, zegt de schrijver, hadden reeds vroeger
ingezien, dat het princiep van het persoonlijk profijt een oorzaak is van sociale
wanorde. Marx echter heeft deze oorzaak ‘geïsoleerd en het redmiddel zowel als de
oorzaak van het kwaad aangewezen’.
Het komt ons echter voor, dat Marx ook op dit punt een stelling heeft verdedigd,
die niet alleen gradueel maar weer essentieel verschilt, van hetgeen de schrijver hier
uiteenzet. Hij spreekt over het collectiviseren van de ‘grote’ productiemiddelen. Maar
Marx steunde zijn eis tot collectivisatie niet op het misbruik, dat door de private
toeëigening van de grote productiemiddelen werd gemaakt, maar op de toeëigening
van het productiemiddel als dusdanig. Deze toeëigening betekende voor hem diefstal.
Hij was er overigens van overtuigd, dat de kleine productiemiddelen (het klein
kapitaal) met meer dan wiskundige, met dialectische noodzakelijkheid door de grote
zouden worden opgeslorpt en dat de communistische revolutie zich dan ook maar
onder één vorm kon voordoen: de volledige collectivisatie van alle productiemiddelen.
Hendrik de Man, die zich goed bewust was, zich ‘par delà le marxisme’ te bevinden,
heeft met enig rumoer dit onderscheid ingevoerd tussen de economische sectoren,
die moesten worden gecollectiviseerd en de sectoren, die principieel hieraan zouden
ontsnappen. Maar hij erkende, dat hij hiermee het marxisme had verlaten. Immers
sommige economische sectoren (b.v. het vervoer, de communicatiemiddelen,
electriciteit enz.) behoren in vele landen sedert lang aan de collectiviteit, en ook
niet-marxisten kunnen er over nadenken, of niet meer sectoren voor collectivisatie
vatbaar zijn. Volgens een zekere theorie is een bedrijf, dat gegroeid is tot een dienst
aan de gemeenschap, rijp voor collectivisatie. Deze theorie is niet marxistisch, want
zij maakt een onderscheid. Het eigenlijke bij Marx is, dat hij wegens zijn algemene
theorie geen onderscheid kan noch wil maken. De collectivisatie is totaal, zoals de
economische factoren almachtig zijn.
Met het derde punt, nl. de klassenstrijd, raken we het merg zelf van het marxisme.
Wil men een serieus beeld van de marxistische klassen-
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strijd ophangen, dan moet men deze beschouwen als een historische, noodzakelijke
dynamiek, waardoor de proletarische klasse als het voortdrijvend element de
geschiedenis onvermijdelijk voortstuwt naar een revolutionaire crisis, waarin de
kapitalistische klasse ten onder gaat en tevens het proletariaat zelf verdwijnt in de
klasseloze samenleving. Zo staat het duidelijk te lezen in het Kommunistisch manifest
en in tal van andere authentieke teksten.
Wat nu de schrijver in het socialisme van deze klassenstrijd wil handhaven, geeft
een heel ander beeld te zien. Over het revolutionair en radicaal karakter van de
klassenstrijd wordt een voorzichtig stilzwijgen bewaard. ‘Om te komen tot de
collectivisatie van de basis der economie (van de grote productiemiddelen), is het
noodzakelijk, dat de onteigenden, die een klasse vormen, zich verenigen tegen de
uitbuiters, die een andere klasse vormen. Welke opinie men zich ook vorme over de
strijd, die zich in deze formaties cristalliseert, blijft in elk geval, dat de grote
arbeidersorganisaties in syndicaten en partijen het probleem van het socialisme
hebben gesteld in een vorm, die het niet verloren heeft, maar die zich integendeel
verder doorzet’. Het essentiële van de marxistische theorie, de noodzakelijke
revolutionaire overgang, wordt hier als onwezenlijk tussen haakjes gezet. En als we
de woorden ‘onteigenden’ en ‘uitbuiters’, die tot het marxistisch jargon behoren,
even buiten beschouwing laten, dan blijft er van de klassenstrijd alleen dit over: in
elk kapitalistisch systeem bestaan er tegenstellingen van belangen tussen de bezitters
van het kapitaal en de arbeiders. Deze tegenstellingen zullen aanleiding geven tot
formaties (niet alleen van de arbeiders!) zowel op syndicaal als op politiek gebied.
En hiermee kan iedereen accoord gaan, die de evolutie van het economisch leven
aandachtig gade slaat. Syndicaten, politieke actie waren lang vóór het optreden van
Marx bekend.
In het vierde en laatste punt handelt het artikel over de internationale gedachte
van het socialisme. ‘De conflicten, waarin de kapitalistische krachten verwikkeld
worden (de oorlogen) vinden plaats in het beloop der staten (dans l'orbite des états)
en manifesteren zich aan de grenzen van de naties. Er zal pas orde komen door de
groepering van de proletarische krachten boven de grenzen uit, en door de triomf
van het socialisme over heel de wereld’. En een weinig verder wordt de enige
voorwaarde voor een duurzame vrede aangegeven: ‘De socialisten, welke ook de
middelen mogen zijn, waaraan zij hun voorkeur hechten, kunnen zich de vrede niet
anders indenken dan gevestigd op een internationale orde, die haar kracht put in de
instemming en de medewerking van de massa's, welke tot een gelijk minimum van
welstand zullen toegang hebben’.
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Of de internationale orde de naties en de staten zullen wegvagen, zoals Marx dit
deduceerde, en of die internationale orde strict communistisch zal zijn, een orde,
waarin de massa's niet alleen toegang zullen hebben tot een minimum van welstand,
maar waar zij zelf elke welstand zullen verdelen ‘aan ieder volgens zijn behoefte’,
over deze echt marxiaanse denkbeelden wordt hier niet gesproken. Wanneer in ieder
land, zo kunnen we alleen uit de tekst opmaken, iedere burger een minimum van
welstand zal genieten, dan zal er over heel de wereld een socialistische orde heersen,
en dan zullen er geen oorlogen meer mogelijk zijn. Dit is wel een zeer simplistische
manier om zo iets enorms als de wereldvrede in de wacht te slepen. Er wordt
verondersteld, niet bewezen, dat het gebrek aan welstand de enige oorzaak is van de
oorlog. Indien we dit laatste als onbewezen verwaarlozen, dan leeft er in het socialisme
deze idee, dat de universele welstand een oorzaak van oorlog zal wegnemen. Daar
kunnen we ongetwijfeld mee instemmen, maar naar onze mening is dat geen
socialisme: dat is gezond verstand.
Vatten we de vier punten samen, dan ziet het marxistisch element in het socialisme
er als volgt uit: ‘de economische factoren spelen een zeer belangrijke rol in het
wereldgebeuren; dit zal gunstig worden beïnvloed door de collectivisatie van de grote
productiemiddelen; hiertoe zal de actie van de syndicaten op economisch en politiek
gebied veel bijdragen; en een algemeen verspreid minimum aan bezit zal de
mogelijkheid van oorlog verminderen, zoniet uitschakelen’.

Het historisch materialisme en het socialisme
De schrijver van het artikel ziet zelf in, dat deze bescheiden stellingen, die hij als
bijdrage van het marxisme tot het socialisme overhoudt, eigenlijk niet marxistisch
zijn. Hij zal nochtans trachten ze op een of andere manier aan het oorspronkelijk
marxisme a.h.w. vast te haken, en er weer in te brengen, wat hij er bewust heeft uit
verwijderd. Hij redeneert merkwaardigerwijze als volgt:
‘Op deze (vier) fundamentele waarheden kan men een volledig systeem opbouwen
voor de verklaring van de geschiedenis en voor een sociologische exegese. Men kan
dan beweren, dat zonder dit sociologische substraat het marxisme beroofd is van al
wat zijn authentieke waarde uitmaakt. Dit zijn kwesties van doctrine. Zij raken het
probleem niet van een socialistische leer doordrongen en bezield door het marxisme,
voor zover het onmiddellijk op sociaal gebied bruikbaar is’.
Volgens onze auteur ‘kan’ men dus op de vier waarheden, die eigenlijk vier van
elkaar losstaande, toevallig opgesomde stellingen zijn, een
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volledig systeem opbouwen, nl. het historisch materialisme. Nochtans is dit toch
zeker, dat Marx juist andersom heeft gedaan. Hij heeft zijn vier beginselen van de
economische onderbouw, van de onteigening der productiemiddelen, van de
klassenstrijd en van de communistische wereldvrede logisch, systematisch, dialectisch
afgeleid als zovele noodzakelijke momenten van zijn visie op het wereldgebeuren.
Zijn vier waarheden hebben hun eigen absoluut - en ook voor de schrijver wellicht
verwerpelijk of tenminste ‘slechts’ leerstellig karakter. Wanneer men, zoals hier
geschiedt, het systeem, de geniale alhoewel verkeerde wereldvisie tussen haakjes
plaatst, wat kan er dan nog overblijven dan ‘membra disiecta’, dan vier stellingen,
die men eenvoudig heeft te aanvaarden, of die men stuk voor stuk opnieuw moet
gaan bewijzen - niet meer aprioristisch, want dan moet men, zoals Marx het deed,
van het systeem uitgaan om de stellingen te deduceren, maar a posteriori, door een
inductief onderzoek van het sociaal gebeuren. De vier stellingen zijn dwingend voor
iemand die gelooft in de filosofie van Marx, maar dan krijgen die stellingen meteen
hun oorspronkelijke extreme vorm samen met hun interne samenhang.
Het marxisme a.h.w. te willen excerperen, om er alleen van te bewaren ‘hetgeen
onmiddellijk op sociaal gebied bruikbaar is’, is meteen deze bruikbaarheid vernietigen.
Men blijft met brokken in de handen, die hun glans aan het systeem ontleenden maar
buiten het systeem hebben verloren. Men moet ze opnieuw bruikbaar maken door
hun nieuwe waarde aan te tonen. Meteen ontsnapt men aan het marxistisch simplisme,
maar ziet men zich geplaatst voor vier uiterst ingewikkelde problemen: tot op welke
hoogte is de economie een drijfveer van de menselijke cultuur? Wanneer wordt het
wenselijk met het oog op het algemeen welzijn een bedrijfstak onder collectief beheer
te plaatsen? Welke zijn de doeleinden en de grenzen van de syndicale en politieke
actie? Hoe de welstand zo veralgemenen, ook in de onderontwikkelde gebieden, dat
de gevaren voor communisme en oorlog zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen?
Belangrijke problemen, waarover niet alleen de socialisten nadenken, en waar men
des te beter over nadenkt, wanneer men ze plaatst buiten het aprioristisch perspectief
van Marx.
Als we de schrijver goed begrijpen, is men socialist, wanneer men zijn vier
‘fundamentele waarheden’ eenvoudig aanvaardt als practische regelen voor de sociale
politiek - en de rest zijn ‘des questions de doctrine’. Het historisch materialisme kan
worden voorbijgezien in een socialistische doctrine, die toch nog marxistisch blijft.
Dit schijnt ons een louter verbale oplossing te zijn van het probleem ener socialistische
doctrine. Immers, wanneer men aan het materialisme verzaakt, waarop
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zijn dan die waarheden gebaseerd? Welk is het beginsel, dat toelaat de stap te wagen
van de almacht der economische factoren naar hun ‘almacht tot op zekere hoogte’,
van de absolute collectivisatie naar de gedeeltelijke, van de dialectische klassenstrijd
naar de syndicale actie, van de communistische internationale naar de algemene
welvaart? Met andere woorden bestaat er een socialistische doctrine buiten het
oorspronkelijke marxisme? Bestaat er een geestelijke grondslag, een idee waaruit de
vier stellingen hun kracht putten, die de concrete actie kan leiden en bezielen?
In de tweede bijdrage over Socialisme en Godsdienst verklaart de schrijver
weliswaar, dat het socialisme als algemene ideologische grondslag het princiep van
het vrij onderzoek ‘le libre examen’ heeft aanvaard, maar het is onmiddellijk duidelijk,
dat dit geen sociaal beginsel is en uit een heel andere hoek voortkomt dan het
marxisme. Het is dan ook een probleem op zichzelf hoe het (Belgisch) socialisme
zijn sociale stellingen met het bij uitstek liberalistisch beginsel van het vrij onderzoek
organisch kan verenigen.

Socialisme en Revolutie
In het tweede deel van zijn artikel wil de schrijver de ongunstige indruk wegwerken,
die bij niet socialisten door het revolutionair karakter van het marxisme wordt
teweeggebracht. Een marxist, zo luidt zijn stelling, is niet noodzakelijkerwijze een
revolutionair. Immers ‘Het Kommunistisch Manifest eindigt met een wel erg
reformistisch programma’. Dit kan slechts worden aanvaard door iemand, die het
Manifest niet verder leest. We citeren hier de voorlaatste paragraaf van het tweede
deel van dit document, waaruit ‘de socialisten rechtstreeks of onrechtstreeks hun
formules hebben geput’. De bewuste paragraaf volgt onmiddellijk op het ‘erg
reformistisch programma’. Marx-Engels drukken zich als volgt uit: ‘Indien het
proletariaat in zijn strijd tegen de bourgeoisie zich noodzakelijkerwijze in een klasse
verenigt, indien het zich door een revolutie tot leidende klasse verheft, en in die
hoedanigheid van leidende klasse de vroegere productievoorwaarden door het geweld
vernietigt, dan vernietigt het samen met deze productievoorwaarden de
bestaansvoorwaarden van de klassenstrijd en van de klassen in het algemeen en door
het feit zelf zijn eigen suprematie als klasse’. Dat is marxistische taal!
Marx en Engels geloofden, dat de communistische samenleving zich zonder een
gewelddadige revolutie niet kan vestigen. Zij waren zelfs van mening, dat de revolutie
niet lang kon uitblijven. Voor Marx was
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de revolutie tot een obsessie geworden, waarover zijn naastbestaanden zich niet
weinig vrolijk maakten. Bij het minste stakinkje werd de revolutionaire geest over
Marx vaardig; hij bespiedde elk voorteken van de nakende eindcatastrofe. Een
continuë, vreedzame ontwikkeling van het sociaal gebeuren lag buiten het perspectief
van Marx. Het is vuur en water willen verzoenen en een overdreven gebrek aan logica
bij Marx en Engels veronderstellen, te schrijven: ‘Evenals de klassieke thesis van de
gewelddadige revolutie staat de thesis van de vreedzame revolutie door opeenvolgende
hervormingen teweeggebracht in de teksten van de stichters van het huidige socialisme
geschreven’.
De vier stellingen van de schrijver kunnen weliswaar door geleidelijke
hervormingen worden gerealiseerd, juist in de mate, waarin ze niet meer marxistisch
zijn. Het historisch materialisme daarentegen kan zich niet anders voordoen dan
‘sprongsgewijs’, dan door een ‘omslaan van de kwantiteit in de kwaliteit’, door de
revolutie, die de historische dialectiek realiseert en voltooit. De revolutionaire tactiek
is even essentieel voor de marxistische gedachte als de extreme stellingen, die
klaarblijkelijk door het hedendaagse socialisme worden prijsgegeven.

Socialistische en christelijke sociale leer
Uit het artikel ‘Le problème de la doctrine socialiste’ blijkt naar onze onze mening
dat het socialisme - voor zover dit artikel er een authentieke schets van is - eigenlijk
geen doctrine bezit. Het heeft vier stellingen, axiomata, die verder niet worden
bewezen. Ze zijn wat hun inhoud betreft, niet marxistisch. Alleen hun louter formele
abstractheid hebben ze van Marx bewaard. We laten hier de theorie van het vrij
onderzoek, dat geen sociaal beginsel is buiten beschouwing, en stellen ons de vraag:
is er voor ons katholieken met dit socialisme een overeenkomst mogelijk? We willen
hier niet spreken over de mogelijkheid, om op bepaalde, onmiddellijke sociale eisen
samen met de socialisten in de concrete politiek op te treden. Onze vraag gaat verder
en dieper: is er een reëel accoord mogelijk betreffende de vier stellingen?
Het komt ons voor, dat in de wijze, waarop deze problemen worden opgevat, er
een diepgaand verschil blijft bestaan tussen de socialistische denkbeelden en de onze.
Ietwat paradoxaal zouden we dit zo willen uitdrukken: de socialisten hebben geen
sociale doctrine, maar wel sociale axioma's; de katholieken hebben geen sociale
axioma's, maar wel een sociale doctrine. Onze sociale doctrine heeft als fundamentele
beginselen de band van rechtvaardigheid en liefde, die alle mensen en alle standen
onderling verbinden, en het primaat van het algemeen welzijn boven
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alle particuliere belangen. Op welke wijze deze beginselen op het concreet sociaal
terrein moeten worden gerealiseerd, dat weten we niet a priori. Geleid door de
algemene idee van het algemeen welzijn gebaseerd op rechtvaardigheid en liefde,
moeten filosofen, sociologen en politici zoeken naar de concrete toepassingen, met
inachtneming van al de omstandigheden, waarin de gemeenschap zich bevindt. Wij
beschikken over geen axioma's voor de concrete politiek.
Laat ons dit verduidelijken. Nemen wij als voorbeeld de tweede socialistische
‘fundamentele waarheid’. Marx beweerde, dat alle productiemiddelen moeten en
zullen worden gecollectiviseerd. Hij wist waarom en hoe dit zou geschieden, nl.
volgens een wet van de historische dialectiek. De socialisten verklaren, dat de grote
productiemiddelen moeten worden gecollectiviseerd, maar ze weten niet meer te
zeggen, waarom. De katholieken menen, dat we niet weten of de productiemiddelen,
groot of klein, door de gemeenschap moeten worden genaast. Wat voor de socialisten
een (onbewijsbaar) axioma is, is voor de katholieken een probleem. Ze stellen zich
de vraag: is de nationalisatie of een andere wijze van collectivisatie van dit of dat
bepaald productiemiddel op dit ogenblik noodzakelijk of nuttig voor het algemeen
welzijn? De meningen kunnen in elk bepaald geval uiteenlopen, zonder dat een der
partijen zich op een absoluut beginsel kan beroepen. Elkeen zal zijn redenen moeten
geven, gebaseerd op een nauwkeurige analyse van de feiten, en de beste oplossing
zal worden gekozen door de wetgever, die als laatste doel alleen het algemeen welzijn
voor ogen moet hebben.
Wanneer het dan gebeurt, dat een katholiek en een socialist in princiep accoord
gaan over de wenselijkheid van de nationalisatie b.v. van de kolenmijnen (dit is
gebeurd in Engeland, waar de katholieke Labourleden voor de nationalisatie hebben
gestemd), dan denken zij toch enigszins anders over dezelfde zaak. De katholiek is
uitgegaan van de idee van het algemeen welzijn; de socialist van de ‘fundamentele
waarheid’, dat alle grote productiemiddelen moeten worden genationaliseerd. Het
kan dan ook even goed gebeuren, dat de socialist a priori gaat ijveren voor een
nationalisatie, die de katholiek, na rijp overleg, zal moeten verwerpen als schadelijk
voor het algemeen welzijn, b.v. voor de vrijheid van de burgers, die in een bepaald
geval niet met een staatsinmenging kan gediend zijn.
Over de vier waarheden, die de socialisten als essentieel beschouwen is er bij
gevolg in gegeven omstandigheden wel een feitelijke overeenkomst mogelijk; een
fundamenteel accoord daarentegen, een instemmen met de vier ‘fundamentele
waarheden’ lijkt ons onmogelijk.
Wij moeten als een feit aanvaarden, dat deze twee manieren, om de
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sociale problemen te benaderen op dit ogenblik samen bestaan. De socialistische is
uit de aard der zaak dynamischer: zij heeft iets overgeerfd van het marxistisch
absolutisme; de katholieke is behoedzamer, maar tenslotte reëler; zij ziet beter de
mogelijkheden en de grenzen, niet gebonden als ze is door een onbewezen apriori.
We menen, dat op de lange duur, wellicht na ongelukkige socialistische experimenten,
de orde in de samenleving christelijk zal zijn of niet zal zijn.
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Wat is spel?
door H. Ramaekers
WAT is spel?
Het aan de orde stellen van deze vraag en de hier volgende poging er een antwoord
op te geven, komen niet zozeer voort uit liefhebberij aan een op zichzelf overigens
zeer interessant wijsgerig probleem, als wel uit een verlangen naar meer inzicht in
het probleem der moderne kunst, en in de betrekkingen tussen kunst en spel in het
algemeen. Want is niet een van de redenen, dat wij aan de moderne kunst - niet
zonder meer te vereenzelvigen met hedendaagse kunst - zo weinig waarachtige
vreugde beleven, juist hierin gelegen, dat de geest van het spel haar zo vreemd is?
Maar gaat niet het gehele moderne geestesleven gebukt onder een vreugdeloze,
neurotisch aandoende ernst, staat niet de gehele activiteit van de moderne mens onder
een dwang der nuttigheid, die hem onbekwaam maakt het bestaan dat hem gegeven
werd te genieten? De functie van het spel in het menselijk bestaan scheen ons zo
belangrijk dat wij aan dit onderwerp een afzonderlijke beschouwing willen wijden,
alvorens in een eerlang te verschijnen artikel het vraagstuk van de betrekkingen
tussen spel en kunst te behandelen.
Het spel is een algemeen levensverschijnsel, dat men aantreft zowel bij hogere dieren
als bij de mens, bij kinderen zowel als bij volwassenen. Het zijn vooral de psychologen
geweest, die zich met het spel hebben bezig gehouden. Op de vele theorieën, die van
deze zijde gelanceerd zijn, kunnen wij hier niet uitvoerig ingaan. Door hun veelheid
en velerleiheid bewijzen zij eens te meer dat de gespecialiseerde wetenschappen geen
bevredigende verklaring vermogen te geven van in wezen wijsgerige vraagstukken.
Nadat het spel door de eeuwen heen beschouwd was als een bezigheid, waarvan
men geen al te hoge dunk behoorde te hebben, en die eigenlijk tot de kinderleeftijd
beperkt hoorde te zijn, een bezigheid, die alleen waarde had inzoverre er een of ander
nuttig effect aan verbonden was, bleven ook de moderne psychologen het spel
hoofdzakelijk beschouwen en waarderen als een in laatste instantie nuttige vorm van
activiteit. Zo b.v. de bekende theorie van Karl Groos, die het spel ziet als een
instinctief instuderen van de functies, die later nodig zullen blijken te zijn in de strijd
om het bestaan, of de zgn. recreatietheorie, die in het spel een middel ziet om zich
te herstellen van de geestelijke ver-
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moeidheid van de arbeid. Een der eersten, die de waarde en de waardigheid van het
spel om zichzelf verdedigden, was Friedrich Schiller, die er de hoogste uiting in zag
van de geest. De waarde en waardigheid van het spel te verdedigen, zij het vanuit
een ander gezichtspunt dan Schiller dit deed, is de bedoeling ook van deze
verhandeling.
Om tot dieper inzicht in het verschijnsel spel te geraken zullen wij uitgaan van de
meest voor de hand liggende gegevens van de ervaring. Deze leert ons dan allereerst
dat alle spel handeling is, en wel bewuste handeling. Onbewuste of geheel
geautomatiseerde handelingen worden niet als spel beleefd. Het spel is een bewust
gewilde en door de wil bewust geregelde handeling. Het naaste criterium, aan de
hand waarvan wij een handeling als spel bestempelen, is dat wij deze handeling
verrichten voor ons plezier, dat er een lust of vreugde aan verbonden is. De algemene
ervaring nu leert dat de wil op tweeërlei wijze tot een handeling bewogen kan worden.
In de eerste plaats om het nut dat aan deze handeling verbonden is. Wij arbeiden om
in ons levensonderhoud te voorzien, studeren voor een diploma, lopen hard om de
trein te halen enz. Daarnaast staan de handelingen, waartoe wij bewogen worden om
de lust of de vreugde die er aan verbonden is. Wij studeren, werken in onze tuin,
lopen hard enz. omdat wij er plezier in hebben. De eerste groep handelingen, waarbij
de aandacht en de streving van het bewustzijn zich richten op het nuttige goed,
noodzakelijk voor de ontplooiing en de instandhouding van het leven, maken de ernst
van het leven uit. De tweede groep, waarbij de aandacht en de bewustzijnsstreving
zich richten op de lust of de vreugde van de handeling, maakt de genieting van het
leven uit. Verder leert de ervaring dat er in handelingen, die a priori om de nuttigheid
gewild worden, toch een element van genieting kan zijn, zoals b.v. bij de handwerker,
die in de arbeid voor zijn dagelijks brood tevens de vreugde van de arbeid geniet,
terwijl aan de lusthandelingen ook een nuttig effect verbonden kan zijn: Wij doen
aan sport voor ons plezier en voelen er tegelijk onze lichamelijke en geestelijke
conditie door verbeterd. Het is echter mogelijk onze aandacht en onze
bewustzijnsstreving geheel op het ene of op het andere aspect van ons handelen te
richten.
Bij het spel in strikte zin richt zich de bewustzijnsstreving geheel en al op de lust
of vreugde voortkomende uit de spelhandeling zelf. Wij genieten de spelhandeling
als een goed op zichzelf, niet als middel tot een of ander nuttig goed. Het spel wordt
om zichzelf gespeeld. Alle andere motieven als geldelijk gewin, geldingsdrang,
prestatiezucht, eerzucht enz. tasten de zuiverheid van het spel aan, zoals eenieder
intuïtief oordeelt. Het spel is zuivere lusthandeling. Echter zijn niet alle hande-
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lingen, waaraan een lustgevoel verbonden is, spel. De bevrediging van biologische
lusten b.v. is als zodanig geen spel, terwijl ook het luisteren naar muziek lust verschaft
maar geen spel is. Is het dan wellicht een bepaald soort handelingen, die de
mogelijkheid van de spelervaring bieden? Het is duidelijk dat dit niet het geval is.
Nagenoeg alle soorten handelingen bieden de mogelijkheid van de spelervaring, en
in de spelhandelingen is er een welhaast eindeloze verscheidenheid: Wij kennen
bewegingsspelen, behendigheidsspelen, vormgevingsspelen, verstandelijke spelen,
fantasiespelen enz. enz. En daarbij is dezelfde soort handeling nu eens ernst, dan
weer spel: Als wij hard lopen om een trein te halen is dit geen spel, en als wij hard
lopen om een bal te bemachtigen is dit spel. Als wij denken op een examen om een
wiskundesom op te lossen is dit geen spel, maar als wij ons inspannen om een puzzle
op te lossen is dit spel. Het lustgevoel van het spel schijnt dus niet zoals het
biologische lustgevoel aan een bepaalde handeling gebonden, maar in de meest
uiteenlopende handelingen ervaren te kunnen worden. Maar wat is dan de oorzaak,
waardoor wij een op zich indifferente handeling als spel ervaren?
Schiller, als kind van zijn tijd, zocht de verklaring van de vreugde van het spel in
de genieting van de vrijheid, die aan alle spel eigen dient te zijn. Na hem hebben
vele anderen getracht met het begrip vrijheid als wezenbepalend element het spel te
definiëren. Nu is het zeker waar dat het bewustzijn van vrijheid vreugde schept, en
ook leert de ervaring duidelijk dat dwang of noodzaak met spel onverenigbaar is.
Het bewustzijn van innerlijke of uiterlijke dwang of noodzaak ontneemt aan een
handeling het karakter van vrijwillig om de lust van het handelen gekozen bezigheid,
die alle spel wezenlijk is. Vrijheid is wezenlijke voorwaarde voor spel, maar de
genieting van vrijheid met de lust van het spel te vereenzelvigen is niet juist. Behalve
in de spelhandeling immers genieten wij de vrijheid in andere handelingen, die geen
spel zijn, zoals b.v. in een wandeling in de vrije natuur, of het luisteren naar muziek,
terwijl wij in verband met het spel de vrijheid meer genieten als wij gáán spelen, dan
tijdens de spelhandeling zelf. De lust van het spel komt voor ons bewustzijn direct
uit het stellen der spelhandeling zelf voort, ongeacht haar hoedanigheid van
vrijwilligheid, die in het bewustzijn van de speler geheel op de achtergrond raakt.
De genieting van het spel heeft niet de vrijheid tot voorwerp, maar de vrijheid is
voorwaarde om zich geheel op de genieting van het spel te kunnen richten.
De genieting van het spel, die dus direct aan de spelhandeling zelf gebonden is,
doet zich aan ons voor als een genieting van ons kunnen en wel van het kunnen om
het kunnen zelf. In het spel beproeven wij
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ons kunnen, scheppen wij onszelf een prikkel om ons kunnen te ontdekken en dit in
onszelf tot bewustzijn te brengen. Aan deze bewustwording van ons kunnen is de
lust van het spel gebonden, en wel is deze des te groter naarmate de spelhandeling
meer van ons kunnen in ons tot bewustzijn brengt. De voorkeur van de speler gaat
dan ook niet uit naar gemakkelijk maar naar moeilijk te volbrengen opgaven, en
gemeenschappelijk spel neemt gaarne het karakter aan van de wedijver. De genieting
van het spel is zoals reeds gezegd een genieting van het kunnen om het kunnen zelf,
en niet om enig ander goed, dat bij wijze van mogelijkheid in dit kunnen ligt besloten.
Aan echt spel is geen enkele overweging van nuttigheid eigen, het is voor de speler
doel in zichzelf. Dit wil niet zeggen dat er objectief niet ook een nuttigheidselement
in het spel zou zijn. Immers de vermogens waarmee wij spelen, zijn dezelfde als die,
waarmee wij de opgaven volbrengen, die de ernst van het leven ons stelt, en deze
laatsten zullen wij beter volbrengen wanneer deze vermogens zijn geoefend in het
spel, maar het is niet juist om, zoals Karl Groos en zijn navolgers dat doen, het spel
te beschouwen als een instinctieve oefening voor de strijd om het bestaan. Aan deze
opvatting ligt een eenzijdig biologische mensbeschouwing ten grondslag, en zij
verklaart niet hoe wij de lust van het spel kunnen ervaren als direct verbonden aan
de spelhandeling zelf. Ook de opvatting van Prof. Kohnstamm dat het in het spel zou
gaan om een versterking van het Ik-bewustzijn, achten wij niet juist. Wij ontkennen
allerminst dat het spel een versterking van het Ik-bewustzijn met zich brengt, maar
achten hiermee wederom de lust van het spel niet verklaard, terwijl een al te
nadrukkelijk nagestreefde versterking van dat ik-bewustzijn met de geest van echt
spel onverenigbaar wordt1).
Zo zien wij ons dus geplaatst voor de vraag: Hoe is de lust van de spelhandeling,
die op zichzelf geen specifieke lusthandeling is, en die wij ervaren als een vreugde
om ons kunnen, om in de spelhandeling tot bewustzijn gekomen vermogens, zonder
dat deze vreugde een ander goed tot object heeft dan de spelhandeling zelf, te
verklaren?
Het schijnt ons mogelijk de lust van het spel in zijn eigen wezen te verklaren
wanneer wij bedenken dat in het stellen van de spelhandeling de ziel zichzelf ervaart
als drager van deze handeling en zich bewust wordt van haar zijn. De ziel ervaart
zichzelf in haar acten, wordt zich bewust van haar wezen en zijn door te handelen.
Zij behoeft niet te

1) Ons bezwaar geldt een psychologisch opgevat Ik-bewustzijn. Wanneer men de versterking
van het Ik-bewustzijn zou opvatten als een metaphysische ervaring, zouden wij ons met de
theorie kunnen verenigen, zoals moge blijken uit het vervolg van ons betoog.
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handelen om te zijn, maar bewust te zijn is voor haar alleen mogelijk inzoverre zij
handelt. Zonder enige vorm van handelen heeft zij geen weet van haar zijn. Alle
lustgevoel nu berust op de bevrediging van een streven. Maar al wat is streeft naar
het zijn, zo leert St. Thomas in zijn metaphysica2). Voor de met bewustzijn en
bewustzijnsstreving begiftigde wezens betekent dit dat zij op de bewustwording van
hun zijn reageren met een gevoel van lust of vreugde, en wel noodzakelijkerwijze,
want waar het zijn wordt ervaren wordt het noodzakelijkerwijze ervaren als een goed.
Door de mens wordt het bovendien ervaren als het goed in zichzelf, als het absolute
goed. Het streven naar het zijn komt tot uitdrukking in de geheimzinnige ons
ingeschapen drang om gelukkig te zijn. Het is het laatste beginsel dat aan alle streven
ten grondslag ligt. Het goed van het zijn is niet meer tot een ander goed herleidbaar,
omwille waarvan het bemind zou kunnen worden.
Alle spel is in wezen een zijnservaring, een verhoogde bewuste deelname aan het
zijn, en wel inzoverre dit zijn wordt ervaren in de spelhandeling. Wat in ons
bewustzijn verschijnt als een genieting van ons kunnen, vindt zijn oorzaak in een in
de spelhandeling optredende intuïtie van het zijn. Cogito, ergo sum, ik denk, dus ik
ben, zo redeneerde Descartes. Ago, ergo sum, ik handel, dus ik ben, zo redeneert
‘virtueel’ de speler. (Virtueel, want hij redeneert niet in werkelijkheid, hij ervaart,
zonder zijn ervaring logisch te formuleren). In het spel streeft de speler de lust na
van het zijn. Het object van zijn vreugde is hij zich slechts intuïtief bewust, zonder
het rationeel te kunnen omschrijven. Hij wordt gedreven door een liefde zonder het
voorwerp van zijn liefde duidelijk te zien. Deze liefde is de liefde tot het zijn. Het
spel is uiting van deze liefde en streeft naar bevrediging van deze liefde. Dit verklaart
dat wij de lust van het spel, hoewel direct gebonden aan de spelhandeling, intuïtief
toch ervaren als een algemene, fundamentele ‘levenslust’, en het spel tevens zien als
teken van deze levenslust. Het verklaart ook het recreatieve element van het spel: In
het spel voelt de ziel zich verkwikt door de intuïtieve bewustwording van haar hoogste
goed, dat in de sleur van het leven uit het oog verloren wordt. In diepste wezen zijn
de aspiraties van de spelende mens van metaphysische aard. En hierom is het
waarachtige spel van grote waarde en waardigheid, en heeft alle spelbeleving een
hoogst ernstige achtergrond. Het is eenmaal gebruikelijk het tegendeel van spel te
bestempelen als levensernst, maar deze onder-

2) De term streven is hier te verstaan in zijn wijsgerige betekenis van bewogen worden tot een
goed, dus niet alleen actief trachten dit te bereiken, maar ook passief er door aangetrokken
worden, er naar verlangen, zich in het bezit ervan verheugen enz.
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scheiding heeft alleen zin voor een op practisch rendement en nuttigheid ingestelde
levenshouding.
Waardoor wordt nu een bepaalde handeling tot spel? Het is in het licht der
hierboven ontwikkelde inzichten duidelijk dat het spelkarakter niet uit de aard der
handeling zelf voortvloeit, maar uit de intentie waarmee de handeling gesteld wordt.
Spel is alle handeling, waarin het handelend subject de vreugde nastreeft om het zijn,
dat in de handeling wordt ervaren. Spel in engere zin is de handeling, die alleen met
deze intentie gesteld wordt. Het element spel in het menselijk leven is echter geenszins
tot deze handelingen beperkt, want het is zeer wel mogelijk dat in een handeling, die
a priori om een bepaald uit de handeling voortkomend nuttig of lustgevend effect
gesteld wordt, en waarbij de aandacht en de streving zich a priori op dit effect richten,
het handelend subject zijn aandacht toch gedeeltelijk gaat richten op zijn eigen
activiteit en het daarin ervaren zijn, en daarvan de vreugde geniet. Zo kan in nagenoeg
alle handelen een spelelement verborgen gaan. Men kan het aantreffen bij de
huismoeder, die de kleren van haar kroost repareert, en bij de timmerman, die uit
vreugde om zijn kunnen een versiering toevoegt aan het werkstuk, dat hij moet
maken, ja zelfs in de blinde vernielingswoede van de moderne oorlog kan, zoals
Huizinga terecht opmerkt, een spelelement schuilgaan.
Mede omdat het verdere betoog hierdoor aan duidelijkheid zal winnen verzoeken
wij de lezer zich vertrouwd te willen maken met wat in de wijsbegeerte wordt
aangeduid met de term reflexie. Wat men hieronder verstaat moge een voorbeeld
duidelijk maken. Wanneer ik deze boom zie, gaat primair de activiteit van mijn geest
uit naar het object, in casu deze boom. Daarna is het mogelijk dat mijn geest zich
secundair richt op zijn eigen kenact en op zichzelf als drager van deze act. Dit zich
terugbuigen van de geest op zijn eigen activiteit noemt men in de wijsbegeerte reflexie
(l.l. terugbuiging). De reflexie is altijd een secundaire act, die op de primaire, naar
het object uitgaande act, gesuperponeerd wordt. In het spel nu reflecteert de speler
op zijn eigen act en op zichzelf als drager van deze act. Door al handelende te
reflecteren op zijn eigen activiteit, ervaart de speler zijn eigen zijn, en wordt zich
daarin (ervaringsgewijze) bewust van zijn deelhebben aan het zijn. In deze aldus tot
stand gekomen verhoogde bewuste deelname aan het zijn ontwaart hij in zichzelf
een vreugde, de vreugde om het zijn. Deze reflexie is de speler zich niet expliciet
bewust. Zij maakt deel uit van het geheel der ken- en streefacten, die tezamen de
spelbelevenis vormen. Een exacte definitie van het verschijnsel spel zou moeten
luiden: Spel is alle handeling, waarin de vreugde wordt nagestreefd om de deel-
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name aan het zijn, dat door reflexie op deze handeling wordt ervaren.
Dat de vrijheid tot het wezen van het spel behoort bij wijze van wezenlijke
voorwaarde is nu niet moeilijk meer te begrijpen. De reflexie op de handeling, zoals
die in het spel plaats vindt, is een tweede act, die op de eerste act, de handeling zelf
gesuperponeerd wordt, en geenszins noodzakelijk daaraan eigen is. Wanneer nu ons
handelen zich voltrekt in het bewustzijn van noodzaak of bewust gericht is op het
bereiken van een begeerd goed, dan is dit een belemmering voor de geest om zich
te richten op de vreugde om het in de handeling ervaren zijn. En wel is deze
belemmering des te groter naarmate de noodzaak sterker gevoeld of de begeerte naar
het nagestreefde goed groter is. Om een handeling volledig als spel te kunnen ervaren
moet zij vrijwillig om zich zelf gekozen bezigheid zijn.
De hierboven gegeven speldefinitie betreft het menselijk spel. Wij weten echter
dat ook dieren spelen. Van spel bij dieren spreken wij wanneer bepaalde
wezenskenmerken van het menselijk spel: het klaarblijkelijk niet geordend zijn van
de handeling tot een nuttig goed, en een klaarblijkelijk aan de handeling verbonden
lustgevoel, voorhanden zijn. De lust van het dierlijke spel echter is een louter
biologische lust, de bevrediging van een zuiver biologisch instinct. Ook het dier
streeft naar het zijn, echter slechts inzoverre het hierop gericht wordt door een
volkomen blinde instinctiviteit. Van een bewuste deelname aan het zijn is bij het dier
geen sprake. Deze is voorbehouden aan de met verstand begiftigde wezens. Het is
mogelijk dat ook in het menselijke bewegingsspel een zintuiglijke orgaanlust aanwezig
is. Maar op al wat in het menselijk bewustzijn verschijnt valt onmiddellijk het licht
van het verstand en daarmee wordt zelfs de allerprimitiefste vorm van menselijk spel
zoals het stoeien van kleine kinderen, altijd een tot het dierlijk spel absoluut
onherleidbaar verschijnsel.
Het menselijk spel is verhoogde bewuste deelname aan het zijn. Het is de spontane
ontdekking door de geest van zijn hoogste goed, en de spontane adhaesiebetuiging
aan dit goed. Het spel, zou men kunnen zeggen, is geleefde metaphysica. En wanneer
er dan enerzijds in het spel een element is van vrijheid, is er anderzijds een element
van noodzaak. Vooreerst in die zin dat de geest het zijn noodzakelijkerwijze bemint.
En vervolgens omdat de geest, om het zijn als levende werkelijkheid te ervaren en
in zichzelf de liefde tot het zijn levendig te houden, in een of andere vorm moet
spelen. Van deze metaphysische aspiraties van het spel zijn wij ons als wij spelen
niet expliciet bewust. Wij ervaren ons spel als voortkomende uit die geheimzinnige
ons ingeschapen drang om gelukkig te zijn. In het spel ervaart de mens zijn roeping
om gelukkig te
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zijn, en ontwaart hij in zichzelf de mogelijkheid om gelukkig te zijn. Zonder dit
bewustzijn is het leven van de geest onmogelijk en gaat het leven van de enkeling
en van de cultuur in neurotische onmacht ten gronde. De deugd, die ons tot spelen
geschikt maakt, is wat onze oosterburen ‘Fähigkeit zur Freude’ noemen, de
geschiktheid zich te verheugen in het goed, dat voor de hand ligt, in wat men is en
wat men heeft. Hetgeen ons tot spelen onbekwaam maakt is de begeerte. De
tegenspeler van de homo ludens in ons is de ‘Streber’, de mens, wiens handelen
beheerst wordt door de begeerte, die blind is voor het goed dat hij heeft, en heel zijn
geluk afhankelijk waant van wat hij niet heeft. De eigenschap zich spontaan te
verheugen in wat men is en heeft, zijn zijn spontaan te ervaren als goed, is in
bijzondere mate aan het kind eigen. De spelende mens behoudt altijd iets van het
kind, en dit drukt op alle spel het stempel van jeugdigheid, door Prof. Buytendijk
enigszins eenzijdig toegeschreven aan de bewegingsspelen. Zich dankbaar te
verheugen in het voor de hand liggende goed van zijn zijn, is echter niet alleen de
deugd van het kind maar ook die van de wijze, van de arme van geest. Aan het kind
en aan de arme van geest werd de zaligheid in het vooruitzicht gesteld, de zaligheid,
die evenals het spel een door geen begeerte verstoorde vreugde is. Er is nauwelijks
iets, dat de mens meer ontsiert dan de begeerte, en er is nauwelijks iets, dat hem meer
gratie verleent dan de geest, die zich openbaart in het spel. Er is ook nauwelijks iets,
dat onze moderne wereld zozeer van node heeft als de bovengenoemde deugd, die
tot spelen bekwaam maakt. Zeker, er is een naïeveteit, die voor ons niet meer mogelijk
is, en met een gesimuleerde naïeveteit, zoals die uit sommige moderne kunstwerken
spreekt, zijn wij ook allerminst gebaat. Er zal voor ons wellicht niets anders op zitten,
dan (met schade en schande!) wijs te worden. Dan zullen wij misschien niet langer
in neurotische geprikkeldheid ons blind staren op de onvolmaaktheden van het
menselijk bestaan, maar in dit onvolmaakte bestaan óók zien een deelhebben aan het
oneindig volmaakte Zijn, oorzaak en bron van een vreugde, die onvergankelijk is.
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Kerkelijke kroniek
Godsdienst-sociographie in Frankrijk
door Prof. N. de Volder O.F.M.
DE godsdienst-sociographie, opgevat in de brede zin van godsdienst-sociologie,
godsdienst-statistiek, godsdienst-psychologie enz. heeft na de tweede oorlog een
snelle opgang gekend. In Duitsland, Nederland, België, de Verenigde Staten, Italië,
Spanje en vele andere landen ontstaat een wedloop tussen sociologen, psychologen,
theologen en moralisten om zo spoedig mogelijk een nauwkeurige inventaris op te
maken van de godsdienst-practijk, van het zedelijk leven en de godsdienstige
overtuiging.
***
De opkomst en de bloei van de godsdienst-sociographie was bijzonder spectaculair
in Frankrijk. Dit was te danken aan de invloed van een professor in het Kerkelijk
Recht, Gabriel Le Bras en van een apostel van de grootstad, Abbé Godin.
In 1943 publiceerde Godin een gedocumenteerde studie die als een alarmkreet
over Frankrijk klonk, zijn: France, pays de mission?1). De auteur beschreef aan de
hand van statistische gegevens en directe observaties het phenomeen van de
ontkerstening, dat voornamelijk in de grote centra onrustwekkende verhoudingen
had aangenomen. Het zien van deze langzame, maar zekere achteruitgang, riep een
levendige reactie op bij de nog gezonde katholieke bevolking. Vandaar het verlangen
om de levensomstandigheden en de gezindheid te kennen van de bevolkingsgroepen,
die men de christelijke boodschap wilde brengen en verder nog de pogingen om een
inventaris op te maken van de christelijke krachten, waarop men kon rekenen.
Deze practisch-georiënteerde belangstelling kwam ten goede aan de initiatieven,
die G. Le Bras sinds vele jaren had aanbevolen om een nauwkeurige inventaris op
te maken van het religieus leven in Frankrijk. Geholpen door enkele van zijn
leerlingen, die spoedig zelf een leidende rol zouden spelen, o.a. Kanunnik J. Boulard,
en Pater Lebret O.P., gaf deze leider richtlijnen voor vrijwel alle statistische en
sociographische onderzoekingen, die in Frankrijk werden ondernomen.
De autoriteit van G. Le Bras beheerst nog altijd onbetwist de Franse
godsdienst-sociographie. Zijn bevoegdheid op het gebied van het recht en van de
geschiedenis en zijn wetenschappelijke geest verzetten zich tegen oppervlakkige
observaties en onverantwoorde generalisaties. Uitgaande van zijn juridisch-historische
methode verwerpt hij de philosophische en aprioristische stellingen van A. Comte,
E. Durkheim e.a. Waarom zou men de sociologie van de godsdienst

1) Ed. du Cerf, Parijs, 1943.
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gaan zoeken bij primitieve volkeren, die ons bijna totaal onbekend zijn, terwijl het
godsdienstig leven in onze onmiddellijke omgeving zichtbaar is en duidelijk spreekt
uit de betrouwbare documenten van de historische perioden? Vandaar zijn
belangstelling voor historische monographieën en nauwkeurige tellingen van de
actuele godsdienstpractijk.
Het resultaat van zijn statistische onderzoekingen werd neergelegd in zes artikels:
getiteld ‘Statistique et Histoire Religieuse’2). Onmiddellijk zag G. Le Bras het nut in
van een graphische voorstelling der cijfers in de vorm van kaarten. Zo verscheen van
zijn hand een artikel: De l'état de la pratique religieuse en France, Premiers traits
d'une carte de la pratique religieuse dans les campagnes3). Geleidelijk bleek echter
de onvolledigheid van een statistisch onderzoek, dat het verleden buiten beschouwing
liet. De actuele cijfers wijzen ongetwijfeld op een relatie tussen godsdienstigheid en
stand, klas, familie, economie, enz., maar deze toestanden krijgen slechts hun ware
betekenis in het licht van historische gebeurtenissen en verhoudingen. Vandaar zijn
belangstelling voor historische monographieën en zijn langdurige onderzoekingen
in de archieven van departementen, bisdommen en parochies om het feitelijk
godsdienstig leven te leren kennen op het einde van het Ancien Régime en in de 18e
en de 19e eeuw. De vrucht van twaalf jaar arbeid werd neergelegd in het werk,
Introduction à l'histoire de la pratique religieuse en France4).
Na de tweede oorlog schrijft G. Le Bras ontelbare artikels, hij vult de tijdschriften
met zijn aansporingen en klachten: ‘j'ai rempli les revues de ma hantise et de mes
appels’5). Ondertussen breidt zijn sociologische belangstelling zich steeds verder uit:
enquêtes over devotie en superstitie, over de verschillende soorten van religieuze
gemeenschap, over de vitaliteit van religieuze groepen, plannen voor een geographie
van alle religieuze phenomenen, een sociologie van het kerkelijk recht en van
sommige aspecten van de liturgie, de theologie, de gewijde muziek, enz.
Dit reeds zoveel omvattend studie-domein schijnt G. Le Bras nog niet te bevredigen.
Geleidelijk evolueert zijn belangstelling naar een ‘sociologie comparée des grandes
religions’, een soort encyclopedische sociologie dus, die alle wereldgodsdiensten zal
observeren en tot eenzinnige begrippen-categorieën zal herleiden6). De auteur
bekommert zich niet om de wetenschappelijke begrenzingen van zijn studie-object.
Hij schijnt een onverholen genoegen te smaken in het opstellen van gigantische
plannen.
Indien wij zijn uitlatingen letterlijk zouden opvatten, zou de auteur de grens tussen
het religieuze en het profane, tussen de godsdienst en de ‘vitalité’ van de sociale
groepen uitwissen en de eigenlijke godsdienstsociologie vervangen door een soort
cultuursociologie. De wetenschappelijke problematiek en de godsdienstige bezwaren
tegen een godsdienstsociologie, die uitloopt op een vergelijkende
godsdienstwetenschap en een cultuursociologie, hebben wij uitvoerig behandeld in
een vorig artikel.
Verschenen in de Revue d'Histoire de l'Eglise en France van 1931 tot 1940.
In Revue de folklore français, 1933 en 1936.
2 vol., Parijs 1942 en 1945.
G. Le Bras, La Sociologie du Catholicisme en France, in Lumen Vitae, - speciaal nummer,
vol. VI, 1951, blz. 32.
6) G. Le Bras, Note sur la structure de la sociologie religieuse, in L'Année Sociologique, 1950.
2)
3)
4)
5)
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In dit artikel willen wij ons beperken tot de godsdienst-sociographie en nagaan welke
betekenis deze steeds ruimer wordende sociologische horizon heeft op de bepaling
van het studie-object en op de methode's, die daarbij worden gevolgd.
***
De leerlingen van G. Le Bras zien de grenzen van hetgeen hun meester
‘godsdienst-sociologie’ noemt, steeds verder terugwijken, wat hen in staat stelt de
meest diverse verschijnselen te bestuderen: criminaliteit, migratie, hygiëne,
urbanisatie, religieuze psychologie, enz. Bovendien stellen de geestelijken, die het
voornaamste contingent medewerkers leveren, minder belang in de wetenschappelijke
problematiek van de sociale wetenschappen, zij zoeken vooral inlichtingen, die bij
het apostolaat en de zielzorg nuttig kunnen zijn. Vandaar de geringe belangstelling
voor de methodologische problemen en de neiging om de godsdienst-psychologie,
godsdienst-sociographie en godsdienst-sociologie enz. in eenzelfde wetenschap te
verenigen.
In deze omstandigheden is het bijzonder moeilijk een samenvattend overzicht te
geven van de veelvormige enquêtes en beschouwingen, die zich aandienen onder het
godsdienst-sociologisch etiket. Het gewone middel, nl. de gespecialiseerde
tijdschriften te volgen, biedt geen oplossing. Ongeveer alle Franse tijdschriften
rekenen het zich tot plicht hun lezers op de hoogte te brengen van de sociologische
aanwinsten en van de nieuwste initiatieven op het gebied van de godsdienst-sociologie.
‘Lumen Vitae’ - ‘Population’ - Les Cahiers du Clergé Rural - Masses Ouvrières Chronique Sociale de France - Etudes - Revue de l'Action Populaire - Cahiers de
l'Action Religieuse et sociale - Les Cahiers Internationaux de Sociologie - Efficacité
- Revue de Droit Canonique etc. brengen regelmatig artikels en verslagen over
congressen, statistische initiatieven en monographieën. Het gaat zo ver, dat
ontspannings- en luxe-revues soms originele artikels wijden aan problemen van
godsdienstsociologie, zoals b.v. ‘Réalités’ dat in November 1952 een ophefmakend
verslag uitbracht over een religieuze meningspeiling!
In de onmogelijkheid een exhaustief en logisch ingedeeld overzicht te geven van
zo vele en zo diverse publicaties, beperken wij ons tot een keuze van hetgeen meestal
door de term godsdienst-sociologie wordt aangeduid, nl.
1. statistische analyses van de godsdienstpractijk;
2. locale en parochiale monographieën.

***
De statistische analyses van de godsdienstpractijk nemen voortdurend toe in aantal
en hoedanigheid. In December 1948 heeft het secretariaat van de ‘Assemblée des
Cardinaux et Archevêques de France’ een nota gezonden aan alle Franse bisdommen,
opgesteld door G. Le Bras en F. Boulard. De bedoeling lag klaar uitgedrukt in de
titel: ‘pour une étude scientifique de la pratique religieuse’. Het bisdom Rijsel gaf
spoedig gevolg aan deze uitnodiging, de meeste andere bisdommen bleven niet ten
achter. Verleden jaar reeds was F. Boulard van oordeel, dat 50 bisdommen op 87 de
enquêtes hadden uitgevoerd (Les Cahiers du Clergé Rural, Januari 1953).
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vermelden van enkele enquêtes, die omwille van hun methode of hun resultaten een
ruimere vermaardheid hebben verworven.
Vermelden wij in de eerste plaats de enquête van M.J. Petit, gehouden in de
parochie St Laurent te Parijs. Op een gewone Zondag overhandigde men aan elke
kerkganger een potlood en een beknopt vragenlijstje: leeftijd, geslacht, familiale
toestand, woonplaats en beroep. Het uitdelen en verzamelen van de potloden,
veroorzaakte heel wat last. Daarop bedacht men een kleine fiche voorzien van
loshangende vakjes7). Vanaf de preekstoel gaf een priester de nodige uitleg. Daarna
werden de fiches verzameld. Men verkreeg meestal een onder alle opzichten
belangwekkend cijfermateriaal: globale cijfers van het aantal aanwezigen in elke
openbare kerk, het aantal aanwezigen in de verschillende missen, indeling naar
leeftijd, geslacht, beroep en woonplaats.
De resultaten winnen aan betekenis, naarmate zij terugslaan op een groter gebied:
stad, streek of gewest. De 8e Maart 1953 greep een telling plaats te Saint-Etienne:
40.000 personen boven 13 jaar woonden de Zondagsmis bij, wat ongeveer neerkomt
op 28% van de katholieke bevolking. Tussen de verschillende standen en beroepen
kwamen onverwachte schommelingen voor: op de 3000 patroons, ingenieurs, enz.
woonden er 1500 of 50% de Zondagsmis bij; op 6000 mijnwerkers daarentegen
waren er slechts 300 of 5% aanwezig. Y. Daniël8) publiceert en bespreekt de
gedeeltelijke resultaten van de tellingen in Parijs. In de Lente 1954 werd te Parijs
een nieuwe algemene telling doorgevoerd waarvan de resultaten nog niet bekend
zijn.
Y. Daniël meent te mogen besluiten, dat het feit te behoren tot een beroep, waardoor
de sociale klas en het levensmilieu bepaald worden, doorslaggevende betekenis heeft
voor de godsdienstigheid. ‘La pratique est proportionelle à l'aisance.... le pourcentage
des ouvriers pratiquants par rapport au nombre total de pratiquants est infime (2-4%)’.
Deze opvatting wordt bevestigd door ongeveer alle enquêtes in Frankrijk. Mag men
daaruit besluiten, tot een relatie van antecedent tot consequentie? Het feit, dat deze
relatie zich niet voordoet in andere geïndustrialiseerde landen, b.v. de U.S.A.,
Australië en Duitsland, spoort ons reeds tot voorzichtigheid aan.
Men kan zich voorstellen, welk belang dergelijke tellingen hebben, zowel voor
het apostolaat in de grootstad als voor de ontwikkeling van de godsdienst-sociologie.
Zo werden de zielzorgers getroffen door de overeenstemming tussen de
godsdienstpractijk in een traditioneel maar geïndustrialiseerd milieu, Mulhouse, waar
29% van de volwassenen de H. Mis bijwoonden en St Etienne, de moderne
industriestad, met 28%. De cijfers voor de jeugd baarden nog groter onrust: in een
industriestad van het bisdom Metz, waar katholieke scholen zijn, woonde slechts
51% van de kinderen onder de 14 jaar de Zondagsmis bij. Dit cijfer beantwoordt aan
het procent, dat de enquête van M. Ligier in de Jura aan het licht bracht9).
Om de pessimistische indruk van deze cijfers te verzachten, heeft men erop
gewezen, dat het gebod van de Zondagsmis niet mag gelijkgesteld worden met
7) Specimens kan men vinden in Lumen Vitae, nr 4, 1952, blz. 651 en in ‘Efficacité’, Januari,
1953, blz. 13.
8) Aspects de la pratique religieuse à Paris, Editions Ouvrières, Avenue Soeur-Rosalie, 12,
Parijs XIII, 1952.
9) La pratique religieuse du Jura, 4 fascicules, bij de auteur: boulevard Jules Ferry, 1 bis - Lons
- Le Saunier - Jura.
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de godsdienst, en dat het wellicht belangrijker zou zijn, de diepere geloofsovertuiging
te kennen. Alle sociologen beseffen, dat het uiterlijk gedrag kan verschillen van de
innerlijke gezindheid, maar is het niet al te gemakkelijk zich over de uitslagen van
de tellingen heen te zetten door een diep geloofsleven te veronderstellen bij de
gedoopten, die de Zondagsmis verwaarlozen? Terecht wijst M. Pierre Haubtmann
op het belang van de godsdienstpractijk: zij is het normale teken en de barometer
van het geloof; een nauwkeurige observatie leert, dat een verschil in geloofspractijk
bij twee verschillende personen of bij twee groepen een verschil in geloof
manifesteert. De Kerk heeft nooit de scheiding aanvaard tussen christelijke geest en
godsdienstpractijk, deze dichotomie was een ketterij van de Hervorming en van de
ketterse spiritualen10).
Wat de eigenlijke methode van telling aangaat, ook deze werd buiten Frankrijk
met reserve onthaald. Men vreest nl. dat dit administratief optreden afbreuk zal doen
aan de waardigheid en de ingetogenheid van de Zondagsmis. Daarenboven zijn er
wetenschappelijke bezwaren: het aantal vergissingen bij het afscheuren van de vakjes
zal wel zeer hoog liggen. Oude mensen, die niet goed meer zien, personen, die zich
gaarne tot 'n hoog beroep rekenen, enz. zullen ontelbare en niet te verifiëren fouten
maken. In Duitsland beschikt het ‘Kirchliches Handbuch’11) over minder spectaculaire
en beter betrouwbare tellingen. In het bisdom Mechelen telde men bij sommige
gelegenheden het aantal prentjes, die de gelovigen werden ter hand gesteld12). De
belangwekkende, maar omstreden kaart van Prof. Collard ontleent het cijfermateriaal
aan de jaarlijkse verslagen van de parochie-geestelijken13).
Het probleem van wetenschappelijk-betrouwbare en religieus verantwoorde
tellingen van de godsdienst-practijk heeft vooralsnog geen algemeen bevredigende
oplossing gevonden. In alle werelddelen zoekt men echter naar een oplossing14).
***
De locale sociographieën trachten de psychologische, historische, sociale aspecten
en factoren te ontdekken, die voor het statistisch onderzoek gesloten blijven. Zij
snijden een segment uit een groter sociaal geheel. Dit segment bezit echter een
speciale eenheid en vertoont meestal de kenmerken van het groter geheel, waaruit
het werd afgezonderd.

10) Masses Ouvrières, Februari 1953, blz. 37. Verder nog: R. Burdet, De la pratique religieuse
à la mentalité chrétienne, in Efficacité, Mei, 1953.
11) Uitg. J.P. Bachem, Keulen, 1951.
12) Conf. F. Houtart, Les Paroisses de Bruxelles 1803-1951 in Bulletin de l'Institut de Recherches
Econ. et sociales. November 1953, bl. 671-748).
13) Conf. Lumen Vitae, no 4, 1952e blz. 644-652.
14) Herinneren wij slechts aan het artikel van Pater E. de Moreau, La statistique Ecclésiastique,
in Nouvelle Revue théologique, Sept.-Oct. 1937, bl. 818-833. - De bijdragen over ‘Parish
Census’ en ‘Parish Survey’ in het werk van C.J. Nuesse en Th.J. Harte, The sociology of the
Parish, Milwaukee, 1951. - De grondige analyse van de gebruikelijke diocesane tellingen
door J. Kerkhofs S.J. in Godsdienstpraktijk en Sociaal Milieu, Brussel 1954. Het Katholiek
Sociaal-Kerkelijk Instituut (Paul Gabriëlstraat 28, 's-Gravenhage) heeft een voorbereidende
studie gemaakt over de eenmaking van de diocesane enquêtes.
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De stad met haar religieuze en zedelijke problemen heeft het eerst de aandacht
getrokken. Er verschijnt in Frankrijk geen sociographie over de stad, waarin het
hoofdstuk ontbreekt over de religieuze situatie15).

15) Zo b.v. Chambard de Lauwe, Paris et l'agglomération parisienne. Parijs, 1952, waarin M.J.
Petit een merkwaardige studie publiceert over de burgerlijke en kerkelijke begrafenissen
enz.
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Een typisch religieus pastoraal standpunt neemt het werk van Abbé Michel Ouoist16)
in. Steunend op persoonlijke ervaringen, weet de auteur een oordeelkundig gebruik
te maken van statistieken en graphieken. Zo beschrijft hij achtereenvolgens van een
typographische stadssector: de mobiliteit van de bevolking, de woongelegenheid, de
demographie, de ontspanning, de commerciële, culturele en administratieve uitrusting
en het parochie-leven. In zijn sociologische besluiten stelt hij een vergelijking in
tussen de geographische en de sociale dimensie d.w.z. het woonmilieu tegenover het
arbeids- en ontspanningsmilieu. In een laatste deel wijst de auteur op de mogelijke
hervorming van het milieu en de spirituele krachten die moeten opgewekt worden17).
Van pastoraal standpunt verdient de sociographie van Jean Perrot over Grenoble
onze bijzondere aandacht18). Begin 1952 werd een groep ‘militants’ van Economie
et Humanisme belast met de sociologische voorbereiding van de missie. Het werk,
dat nu voor ons ligt, brengt de synthese met kaarten en graphieken van de sociaal
psychologische gegevens, die door de ‘militanten’ op de studievergaderingen werden
medegedeeld. Het eerste deel bestaat hoofdzakelijk uit een globaal overzicht van de
historische, geographische, industriële en demographische aspecten en factoren van
de stad en de agglomeratie. Daarop volgt dan een beschrijving van de verschillende
‘quartiers’ en ‘banlieues’ met hun typische toestanden en verhoudingen. In dit
algemeen kader wordt dan de uitrusting en de invloed van de parochies geplaatst,
hetgeen meestal veroorlooft practische voorstellen te formuleren: b.v. speciale
initiatieven nodig om de Noord-Afrikanen of de Italianen te bereiken, om de
belangstelling van de jeugd te winnen enz. Alles samen genomen een practisch
dossier, dat dank zij de kaarten en graphieken gemakkelijk de aandacht trekt van de
overhaastige en overbelaste mensen van de K.A. De theoretische urbanist zal op heel
wat lacunes stoten, maar het lijdt geen twijfel, dat de zielzorger en in het bijzonder
de missieprediker hun voordeel gedaan hebben met de klare en op de practijk
berekende analyses. In andere landen zien sommige missie-predikers verlangend uit
naar zulk voorbereidend werk. Voor de grote missie, die te Luik voor 1956 is
aangekondigd, werd een studiegroep met het voorbereidend sociographisch werk
belast. De missieconferentie van de Vlaamse missie-predikanten stelt een eenvoudig
vragen-schema op, dat dienstig kan zijn bij de voorbereiding van de parochiale missie.
Sociographieën, die zich tot een kleine sociale groep, b.v. een dorp of een
nijverheidsagglomeratie beperken, bieden gelegenheid om dieper door te dringen in
de complexen van historische, geographische, psychologische enz. aard. Zo munt
de sociographie van Paul Schmidt-Eglin19) uit door een historisch-psycho-

16) La ville et l'Homme. Rouen, étude sociologique d'un secteur prolétarien (Editions Ouvrières.
Parijs, 1952).
17) Onder de vele verdienstelijke artikels en boeken, verdient nog een speciale vermelding P.
Georges e.a., Etude sur la banlieue de Paris. Essais méthodologiques, (in Cahier de la
Fondation nationale des Sciences Politiques, A. Colin, 1950). - Eveneens Ch. Bettelheim en
Suzanne Frere, Auxerre 1950 (in Cahier de la Fondation Nat. des Sciences Politiques, 1950).
18) Grenoble - Essai de Sociologie Religieuse. - Centre d'Etudes des complexes sociaux Grenoble, 1953.
19) Le mécanisme de la déchristianisation, Alsatia, Parijs, 1952.
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logische analyse van de gezindheid en levenshouding van een dorpsbevolking, die
aangegrepen wordt door het industrialisatie-proces. De psychologische analyse
onderlijnt twee fundamentele factoren: ‘essai d'une psychologie des simples’ en
‘structure spirituelle du village’. Beide factoren worden in verband gebracht met de
evolutie, die een dorp doormaakt, wanneer het geleidelijk aangezogen wordt door
een industriecentrum en tot de ‘banlieue’ gaat behoren. In het licht van deze
sociographische ontleding, wordt dan de typische dorspgodsdienstigheid geschetst,
de ‘religion du village’, waarin alle historische factoren en de invloed van de
industrialisatie verwerkt zijn. De sociographie heeft de grote verdienste de statistieken
van demographische, morele en religieuze aard op te vangen in een historisch en
psychologisch kader en de al te haastige statistische generalisaties te corrigeren door
een beleefde ervaring en een realistisch-psychologisch inzicht.
Alhoewel niet zo direct georiënteerd op het religieuze aspect verdienen de beide
sociografieën van Henri Mendras20) toch de aandacht van de godsdienst-sociologie.
Uit de analyse van twee landbouwersdorpen, Novis in de Aveyron (Frankrijk) en
Virgin in de staat Utah (U.S.A.) blijkt, dat hetzelfde sociaal-economisch feit in twee
verschillende werelddelen een gelijksoortige psychologische evolutie veroorzaakt.
De technische vooruitgang in de landbouw, de mechanisatie en het streven naar een
hogere levensstandaard, hebben tot gevolg, dat dezelfde oppervlakte niet zoveel
mensen meer kan voeden als vroeger het geval was en dat de jonge elementen het
dorp in een steeds sneller tempo verlaten. Dit afbrokkelen van de dorpsgemeenschap
heeft zijn terugslag op het godsdienstig leven. De emigrerende elementen verliezen
hun traditioneel houvast en het dorp zelf, verlaten door de dynamische en intelligente
jongeren, daalt naar een lager niveau en valt ten prooi aan een ‘psychologie van de
achterlijken’. Een bloeiend dorpsleven zowel onder demographisch als onder
sociaal-cultureel opzicht is een onmisbare grondslag voor een gezonde
dorpsgodsdienstigheid.
F. Boulard21) en zijn medewerkers zijn de grote promotoren van de sociographieën
over het platteland. Het eigenaardige is echter, dat zij de parochie en het dorp
beschouwen als te kleine eenheden voor een exhaustieve sociographie. Voor het
Franse platteland lijkt deze opvatting verantwoord. De minuscule dorpjes hebben
veel van hun gemeenschapseigenschappen verloren en het kleine aantal inwoners
maakt elke indeling in beroeps- of leeftijdsgroepen waardeloos. Daarom zal de
sociograaf een meer omvattend studieterrein verkiezen. De moeilijkheid is echter
objectieve criteria te vinden om dit terrein af te bakenen. Tot nog toe heeft F. Boulard
geen definitieve oplossing gevonden. Sommige streken bezitten een typisch karakter
dank zij hun aardrijkskundige ligging en gesteldheid: polders, berglandschappen,
eilanden, enz. (région géographique). Andere gewesten danken hun apartheid aan
menselijke initiatieven: industrie, toerisme, (région humaine). Daartussenin liggen
streken met een gemengd karakter: landbouw naast industrie, afgezonderde dorpen
naast toeristen-centra, verschillende godsdiensten enz. (région mixte).
Wegens het verschil van de locale groepen koestert men de gegronde vrees, dat
de drie criteria van F. Boulard niet helemaal volstaan. Als men dan toch wil
20) Novis et Virgin - Etudes de Sociologie Rurale, Cahier de la Fondation nationale des Sciences
Politiques. Armand Colin, Paris, 1953.
21) F. Boulard, Problèmes missionnaires de la France (2 dln). - F. Boulard, Essor ou déclin du
clergé français.
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vasthouden aan deze categorieën, loopt men gevaar de feitelijke gegevens geweld
aan te doen door ze in vooraf bepaalde kaders te persen. Waarom b.v. houdt men
geen rekening met de ethnologische factor, die naar alle waarschijnlijkheid de
religieuze kaart van Frankrijk grotelijks beïnvloedt. Wij hoeven slechts een blik te
werpen op de Carte Religieuse de France Rurale van F. Boulard, om op te merken
dat de niet zuiver Franse bevolkingsgroepen de hoogste geloofspractijk bezitten:
Bretagne, Frans-Vlaanderen, Elzas-Lotharingen, het Baskenland enz. Het is minstens
gevaarlijk bij de aanvang van een empirisch onderzoek een aantal categorieën ‘ne
varietur’ vast te stellen.
Binnen de grenzen van deze ‘région’ wordt dan een volledig onderzoek naar de
geographische, economische, sociale e.a. aspecten ingesteld. De nadruk valt daarbij
op de stratificatie van de groepen: leeftijdsgroepen, waarbij wordt uitgezien naar de
‘critieke leeftijd’, en naar de oorzaken, die de dan optredende geloofsafval verklaren;
de sociale klassen en de beroepsgroepen, waarbij de relatie tussen beroep en
godsdienstigheid in het licht wordt gesteld enz. Een min of meer goed geslaagd
voorbeeld is de sociografie van het bisdom Rennes, opgemaakt onder de leiding van
F. Boulard: La pratique religieuse dans le diocèse de Rennes22).
De sociografie van een gewest of een streek beantwoordde aan de sinds lange tijd
door de missie-predikers aangevoelde behoefte om hun actie aan te passen aan de
feitelijke verhoudingen en toestanden. In de onverschillige en meer nog in de heidense
gewesten moet het terrein terug veroverd worden op heidendom of bijna heidens
indifferentisme, hetgeen een voorafgaande terreinverkenning noodzakelijk maakt.
Daarbij kwam nog de overweging, dat de kleinere localiteit haar zelfstandigheid
heeft verloren en sociaal-cultureel afhangt van het ruimer streekverband. Vandaar
de gedachte regionale missies te houden, die voorafgegaan zouden worden door een
regionale sociographie. Onder de impuls van Jean-François Motte, O.F.M. werd in
November 1951 het ‘Centre Pastoral des Missions de l'Intérieur’ met dit doel opgericht
(47, rue des Solitaires, Paris 19e).
Alvorens een plan voor een geestelijke missie wordt opgesteld, houdt men een
regionale enquête. Dit voorbereidend werk wordt verricht door de militanten van de
K.A. en strekt zich uit over een jaar en soms zelfs over een langere tijd. Een typisch
voorbeeld is de missie van Lens en omstreken, waarin 29 parochies betrokken waren.
Uit de eerste gegevens bleek, dat een gebied van 17 km lengte en circa 12 km breedte,
waarop ongeveer 200.000 mensen leefden, een typische eenheid vormde. Vervolgens
stelde men een onderzoek in naar de sociaal-economische toestanden, die een sterke
invloed hebben op het godsdienstig leven: huisvesting, buitenlandse arbeiders,
werkloosheid onder de jeugd, het ontspanningsleven, de hygiëne enz. In het ongezond
sociaal milieu was de regelmatige godsdienstpractijk vervallen tot een uitzonderlijk
verschijnsel. Op 178.000 gedoopten boven de 13 jaar vond men 12.570 practiserenden:
op 86.000 mannen 4235; op 92.000 vrouwen 8335. De godsdienstpractijk verbeterde
enigszins,
22) In Connaître une Population, een verzamelnummer van Economie et Humanisme, 1951.
Vermelden wij nog de Italiaanse sociographie van een bisdom, Don Aldo Leoni, Sociologia
e geografia religiosa una diocesé, Aedes Universitatis Gregorianae, Rome, 1951. - Een
ongeveer volledig overzicht van de Katholieke Sociographie in de U.S.A. in het boek van
C.J. Nuesse en Th.J. Harte, The Sociology of the Parish, Bruce Company, Milwaukee, 1951.
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naarmate men hoger steeg op de sociale ladder, maar verslechterde naarmate men
tot de laagste klasse van arbeiders afdaalde. Slechts 2,5% van de mijnwerkers
(ondergrond) woonden regelmatig de Zondagsmis bij. Steunend op deze gegevens,
hebben de leden van de K.A. en de clerus een missie-actie ontplooid, die heel wat
opzien verwekte en onverwachte vruchten afwierp23).
Zoals te verwachten, vond dit succes overal navolging. Men bereidt thans regionale
missies voor, die zullen gehouden worden in 1954 te Nancy, te Roubaix, Orléans
enz.
***
Alhoewel niet behorend tot het domein van de eigenlijke sociographie, dienen hier
toch enkele werken vermeld, die berusten op persoonlijke ervaringen en een rijk
gedocumenteerde literatuur over religieuze gezindheden en toestanden en die
daarenboven onmisbaar zijn voor de sociograaf om een algemeen inzicht te verkrijgen
in de problemen, die hij wil bestuderen en verklaren. Deze boeken en artikels bewegen
zich vaak op de rand van het kerkelijk recht, de opvoeding, de sociale leer van de
Kerk, de liturgie enz. en vormen een niet te overziene bibliographie. Wij vermelden
slechts enkele werken, omdat zij waardevol zijn en speciale invloed hebben gehad.
In het spoor van Godin, maar evenwichtiger en meer steunend op de practijk,
publiceerde G. Michonneau: Paroisse, Communauté missionaire; (Ed. du Cerf, Parijs;
1945). H.Ch. Chery legt de nadruk op de resultaten van een liturgische hervorming
in de parochie St Alban: Communauté paroissiale et liturgie. Notre Dame Saint
Alban (Edit. du Cerf, Parijs, 1947). Zeer verdienstelijk voor het begrip van de
arbeiderspsychologie is het grote werk van Simon Ligier, L'Adulte des milieux
ouvriers; essai de psychologie sociale, (Edit. Ouvrières, Parijs, 1951). In een tweede
deel toont hij hoe deze arbeiderspsychologie speciale eisen stelt aan het apostolaat:
Essai de psychologie pastorale (Edit. Ouvrières, 1951).
Naast deze werken die een algemeen inzicht geven in een sociologische sector
van het apostolaat, verschijnen reeksen studies, die een of ander particulier aspect
behandelen of de diepere sociale achtergrond van religieuze problemen blootleggen:
emigratie en immigratie, industrie-arbeid van de gehuwde vrouw, urbanisatie enz.
Bekend is o.a. de sociographie over de dokwerkers te Marseille: M.R. Loew, Les
dockers de Marseille, (Econ. et Humanisme, 2e ed. Parijs, 1945). Een volledig
overzicht van deze uiteenlopende literatuur zou encyclopedische verhoudingen
aannemen.
Wij mogen volstaan te verwijzen naar de sociale tijdschriften, die wij reeds hebben
vermeld en waarin naast reeksen belangwekkende artikels, een goed gedocumenteerde
bibliographie wordt bijgehouden.
Wat in deze overvloedige literatuur echter ontbreekt, zijn de strikt
wetenschappelijke studiën over de godsdienstsociologie. De echte wetenschappelijke
grondslag van de Franse initiatieven is niet al te stevig. De Franse
godsdienst-sociographie zou nog iets kunnen leren van de Duitse, Engelse en
Nederlandse sociographen en sociologen.
23) R.P. Rouquette, La Mission de Lens. Souffle de Pentecôte, in Etudes, Januari 1952. - La Joc.
et la Jocj. dans la mission de Lens, in Masses Ouvrières, April, 1953. - A. de Soras,
Renouvellement des missions de l'intérieur. La Mission de Lens, in Revue de l'Action
Populaire, Januari 1953.
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Letterkundige kroniek
Waardering van de Amerikaanse Letterkunde
door Dr W. Peters S.J.
DE stroom van Amerikaanse pocket-uitgaven vloeit voort. Niet minder dan honderd
nieuwe uitgaven per maand was het gemiddelde van het afgelopen jaar. Het is moeilijk
te voorkomen dat het zeldzame goede boek niet verdwijnt in een kolk van
middelmatigheid. De naam van de schrijver geeft in deze ook maar weinig houvast.
Al te vaak immers is de auteur enkel een naam, meer niet, hetgeen niet te verwonderen
valt nu namen blijven neerdwarrelen als bladeren in de herfst. Zijn namen ons
vertrouwd geworden, dan is dat heel vaak niet zozeer vanwege het literair gehalte
van een bepaald boek, doch meestal om het succes van een best-seller - wat geenszins
een garantie is voor letterkundige waarde - of omdat een roman bekendheid verwierf
door de reclame van Hollywood of door een vertaling: ook in deze gevallen is het
vaak meer de commerciële dan de artistieke waarde die succes heeft gebracht. Als
vanzelf komen ons hier voor de geest M. Mitchell's Gone with the Wind (1936), het
ietwat scandaleuze For ever Amber van K. Winsor dat direct na de oorlog verscheen,
en vooral oorlogsboeken als Norman Mailor's The Naked and the Dead (1948), The
Young Lions (Irwin Shaw, 1948) en From Here to Eternity van James Jones (1951),
terwijl als variatie op deze vrij rauwe soldatenkost de huiselijke humor van B.
Macdonald's The Egg and I of het echtpaar Gilbreth's Cheaper by the Dozen een zeer
ruime verspreiding bewerkte.
Er zijn natuurlijk schrijvers die zich op het drukke toneel van de contemporaine
Amerikaanse roman een plaats voor het voetlicht wisten te veroveren en wier werken
zeker als meer dan middelmatig moeten worden gekwalificeerd. Wij denken hierbij
aan schrijvers als Sinclair Lewis, Pearl Buck, Hemingway, Faulkner, Don Passos,
Farrell, Steinbeck en John Hersey. Toch vormen ook zij nog te veel enkel een serie
namen, waarbij we de vrees niet van ons af kunnen zetten dat vroeg of laat ook zij
misschien zullen verdrongen worden om weer op de achtergrond te verdwijnen. De
ervaring leert immers dat een zekere populariteit geen waarborg is voor literaire
reputatie, ja deze soms zelfs in de weg staat. Persoonlijk slaan wij Thornton Wilder's
The Bridge of San Luis Rey hoog aan, maar de auteur van een dergelijk klassiek
werkje verdwijnt dan weer min of meer alsof het drukke en bonte gezelschap van
zijn collega's hem niet ligt.
Als resultaat van zulk een zich verloren voelen tussen zo vele weinig of niets
zeggende namen kan dan licht de neiging ontstaan op het verleden terug te vallen:
op Uncle Tom's Cabin, en het lied van Hiawatha, Tom Sawyer, of misschien ook
Rip van Winkle die ons trekt vanwege zijn Hollandse afkomst, en als toegift nog een
of ander spookverhaal van Poe - hetgeen betekent dat in
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dit geval, voor zover er van Amerikaanse letterkunde gesproken kan worden, deze
begint en eindigt in de tweede helft van de vorige eeuw.
Wij geloven niet dat dit gevoel van onzekerheid tegenover heel die massa namen
ons evenzeer aangrijpt als we het gebied van de moderne Engelse letterkunde betreden,
en speciaal van de hedendaagse Engelse roman. Kipling, Shaw, Mansfield, Conrad,
Chesterton, Lawrence, Wells, Galsworthy, Bennett, Woolf en Walpole van gisteren,
en Maugham, Forster, Greene, Priestley, Compton Mackenzie, Sayers, Elisabeth
Bowen, Waugh en - waarom niet? - Woodhouse van vandaag: deze vrij willekeurig
bijeengegaarde groep komt tot ons niet als een serie namen, maar als een groep
levende mensen, die we kennen en kunnen plaatsen. Ze zijn voor ons geen
vreemdelingen; en ook niet enkel schrijvers, maar personen, wier levensbeschouwing
en artistieke opvattingen ons bekend zijn, wier karakter en eigenaardigheden ons
eveneens aanspreken. Niet dat wij alle werken van deze auteurs gelezen hebben,
maar we hebben er over gelezen en er van gehoord. Zelfs waar wij ze niet uit directe
lezing kennen, is het toch niet moeilijk ze onmiddellijk te herkennen zodra we ze
tegenkomen, omdat we hun broers en zusters reeds eerder ontmoetten, of vertrouwd
zijn met het milieu waaruit zij voortkomen en waarin zij leven. En dit is ook van zelf
sprekend: hier is de geographische afstand symbool van cultureel contact. De boeken
bereiken ons gemakkelijker, en eveneens de tijdschriften die ons over de schrijvers
vertellen; we hebben van hen reeds op school gehoord, we lazen ze voor eigen
vakstudie, en achten ons verplicht om op de hoogte te blijven van hun werk en hun
ideeën, en bovendien staan zij door mededelingen zelfs in dagbladen alsook door
eigen reizen dicht bij ons.
Hiermede is dan een gedeeltelijke verklaring gegeven waarom we ons weinig thuis
weten op het literair toneel van Amerika. Maar er komt hier nog iets anders bij.
Doordat we ons geregeld bewegen te midden van zo vele bekende namen van Engelse
schrijvers, is het bijna niet te vermijden dat een naam die daar buiten valt, ook als er
niet toe behorend wordt beschouwd. Zodoende wordt als het ware a priori de naam
van een Amerikaanse romanschrijver buiten de Engelse letterkunde geplaatst. En dit
nog meer om de volgende reden. Naar onze mening is een min of meer hautain
afwijzende houding ten opzichte van de Amerikaanse roman - waartoe wij ons hier
voornamelijk beperken - de Engelsman bijna aangeboren. Het gaat er mee als bij ons
met de tulp: we voeren deze uit naar Amerika, maar we zijn en blijven als
Nederlanders er diep van overtuigd dat niemand tulpen kweekt als wij, en dat per se
geen in Amerika gekweekte tulp het ooit halen kan bij ons eigen product.
Een dergelijke vrij onredelijke houding beperkt zich niet tot de literatuur, ze is
eerder een symptoom van een gesteltenis die zich tot alles wat Amerikaans is uitstrekt,
het zuiver technische misschien uitgesloten. De Engelsman associeert Amerika teveel
met jazz en cocktails, met een hoop bluff en Hollywood, alsook met enige hoogst
curieuze religies; men kan zich Uncle Sam moeilijk voorstellen als een rustige
kunst-minnende mens noch als een artist die zijn woorden zorgvuldig kiest en zijn
stijl steeds zuiverder bijvijlt. Men weet wel dat door veel wetenschappelijke arbeid,
vooral op het terrein van de exacte vakken, Amerika West Europa voorbijstreeft,
maar steeds is men geneigd om de resultaten van dat zwoegen te minimaliseren; en
verschijnt er dan weer eens een echte Amerikaanse dissertatie over een hoogst
onbelangrijk onderwerp, waarbij enkel een steen
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wordt afgeleverd in de hoop dat deze misschien vroeg of laat van dienst kan zijn bij
het optrekken van een wetenschappelijk gebouw, dan wordt zulk een thesis begroet
als nieuw bewijs van een Amerikaans mee-willen-doen met oudere broers - dat zijn
dan de Engelsen - zonder daartoe de nodige capaciteiten te bezitten. Dat Amerikaanse
tijdschriften werk van wetenschappelijk gehalte leveren, maakt weinig indruk en
lijkt dan een soort aberratie, een gril van de natuur, of men zoekt naar een uit West
Europa geïmporteerde professor aan wie de eer daarvoor toekomt.
Nu kan men over de waarde van de Nobelprijs voor literatuur denken zoals men
wil: het feit dat in de laatste vijf en twintig jaren deze prijs vijf maal aan een
Amerikaan (de Brits-genaturaliseerde T.S. Eliot rekenen we niet mee) werd toegekend,
maakt het op zijn minst moeilijk om alle Amerikaanse literatuur eenvoudigweg te
negeren. Zodoende moet men het bestaan van een Amerikaanse letterkunde wel
erkennen, maar met dien verstande dat men als het ware instinctief deze op een
afstand van de eigen Engelse letterkunde plaatst. Niet dat hier een soort infectie of
contaminatie gevreesd wordt, maar we menen te mogen constateren dat een stil
beducht-zijn om door de leerling overvleugeld te worden, verantwoordelijk is voor
een voorzichtige gematigdheid bij het toekennen van lof: een leerling die knap is
maar tegelijkertijd een beetje een schreeuwlelijk moet men om pedagogische redenen
met een ietwat kille reserve behandelen.
De hier getekende situatie wordt o.i. geenszins verbeterd door wie in deze corrigerend
moest optreden, namelijk de Amerikaanse criticus. Hij kan zich op het standpunt
stellen dat hij met Engeland niets te maken heeft, en zijn eigen weg gaan; maar als
hij met eigen standaard gaat meten, en deze in niet geringe mate afwijkt van die van
zijn Engelse collega, kan hij niet redelijkerwijs verwachten dat zijn oordeel als
definitief wordt aanvaard. Nu is het een feit dat de Engelsman niet houdt van een te
schematisch doorgevoerde beoordeling van een werk dat enige pretentie heeft op
literaire waarde; hij apprecieert het critische essay over een roman, maar weet niet
goed weg met een korte weergave van inhoud gevolgd door een vonnis, met vaak
nog aan het slot een korte samenvatting, liefst in een half dozijn woorden. De Engelse
criticus weet dat heel veel waardevols in een roman juist niet met de vinger kan
worden aangewezen, maar als het ware boven de tekst zweeft, of deze als met een
waas omgeeft, dat aangevoeld en beleefd moet worden, en dat zich niet eenvoudig
laat uitzeggen in een zin, maar veeleer door eigen stijl gesuggereerd moet worden.
Veel Amerikaanse critiek, ook als ze zich aandient als The New Criticism, is hem
dan ook te zakelijk, te apodictisch, het klopt allemaal te goed, en om deze reden
bewaart hij zijn sceptische houding ten opzichte van de geprezen roman. We mogen
hierbij niet vergeten dat de critiek voor het merendeel Engeland binnenkomt via
populaire publicaties als Life en Time, en maar weinig langs de degelijker en soberder
nieuwe richting, vertegenwoordigd door tijdschriften als New Directions, Kenyan
Critics, e.a.
Dit alles is des te betreurenswaardiger omdat de Amerikaanse auteur meer dan
zijn collega in West Europa, behoefte heeft aan een goede criticus, of als u wilt,
vertolker. Omdat zo weinigen Amerika werkelijk kennen, is het niet gemakkelijk
een boek van een Amerikaan juist te waarderen. Er is vooreerst vaak zo weinig
eenheid te bespeuren, tenzij de eenheid dat er geen eenheid is. Er is zo weinig vaste
lijn in volk, land en literatuur. Deze indruk wordt reeds gewekt door de
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Amerikaanse literatuur van de vorige eeuw: wat aan te vangen met het kwartet Poe,
Longfellow, Whitman en Whittier! alle vier dichters uit de tweede helft van die eeuw,
maar ze kunnen even goed vier verschillende landen vertegenwoordigen, en vier
verschillende beschavingen en vier verschillende perioden. Auden schrijft ergens
dat men zich wel dient te realiseren dat Amerika een zeer groot land is, en dat het
een land is van hittegolven maar ook van barre koude, van droogten maar evenzeer
van overstromingen en geweldige tornado's, een land van de prairie en de wijdse
ruimte, maar evenzeer van het afschuwelijk conglomeraat van huizen en fabrieken
dat de grootstad is. En waar het land zelf een dergelijke verscheidenheid vertoont,
moet dit ook beschouwd worden als een veruiterlijking van het vreemde mengsel
dat we op menselijk niveau te zien krijgen. We denken hier als vanzelf aan The Naked
and the Dead, waar de schr. een bijzonder curieuze collectie soldaten bijeen heeft
gebracht: een jood uit Brooklyn, de Pool uit Chicago, de Italiaan uit Texas, de Ier
uit Boston, dan een ontwikkelde jongen uit het Midden Westen, een anarchist en een
katholiek, etc. etc. - en niemand denkt er aan dit als onamerikaans te verwerpen.
Amerika met zijn tegenstelling van het Westen versus het Zuiden, van neger en
blanke, de emigrant van vandaag en gisteren en de afstammeling van de Pilgrim
Fathers, de puritein en de aan niets meer gelovende, etc. etc. vertoont een weinig
stabiel beeld. Is de Engelsman toch altijd min of meer insulair, niettegenstaande zijn
far-flung Empire, de Amerikaan is veel meer cosmopolitisch, en hij vindt het niet zo
eenvoudig het ‘parochiële nationalisme’ van Europa naar juiste waarde te schatten.
Hij weet zich veel meer dan de West Europeaan tijdgenoot van Einstein, Freud,
Stalin, Picasso, Maritain, Jaspers, en gaat u maar door, en hierop reagerend zal hij
minder rechtlijnig denken en leven dan wij wenselijk en zelfs normaal vinden. Waar
dan naar onze smaak echte stabiliteit ver te zoeken is, is het voorzeker de taak van
de Amerikaanse criticus ons de bemiddeling te verschaffen om zijn literatuur te
begrijpen en te waarderen. En juist hierin faalt hij. Hij presumeert te veel en denkt
ons begrip en kennis toe die we niet bezitten, of hij stelt zich op het standpunt dat
hij zijn critiek alleen schrijft voor zijn landgenoten.
Nu kan het wel haast niet anders of de Amerikaanse auteur, kind van zijn volk en
van deze tijd, met zijn drang naar zelfstandigheid en weinig in toom gehouden door
een sterke traditie, zal zijn toevlucht nemen tot andere technieken. Dan hanteert of
experimenteert hij met het camera eye, de newsreel, de flashback, de time machine
of hoe de trucks ook mogen heten, vooral ook met het suggestieve element in de taal;
maar dergelijke innovaties zijn voor ons, anders opgevoed en onder andere
omstandigheden levend, niet zonder meer begrijpelijk en aanvaardbaar. Opnieuw
lijkt het ons dat hier de Amerikaanse criticus zijn broeder de schrijver een dienst
moet bewijzen. Ook hierin heeft hij gefaald. Er is te veel geschreeuw, de innovatie
werd met te veel drukte eenvoudig geponeerd als van grote waarde. En terwijl bij
vernieuwingen een zekere bescheidenheid steeds erg welkom is omdat deze getuigt
van waardering en eerbied voor het waardevolle in het oude, ging het hier met geweld,
met te weinig bezadigdheid, zodat het gehele optreden wel sterk moest doen denken
aan een kwajongen die de ouderen achterlijk vindt en nu de beeldenstormer uithangt.
Het is niet verwonderlijk als de indruk van hysterie wordt gewekt, die wat rustiger
aangelegde mensen doet verzuchten: spreek nu eens wat kalmer, met minder kabaal,
en houd nu eens op met die verminking van I shoulda, I amgonna, sorta, etc.
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Nog eens, het is te begrijpen dat deze nieuwe artisten, die klodders verf op hun doeken
smijten en dan brutaal dit alles kunst noemen, als extravagante en onevenwichtige
dilettanten worden beschouwd. Zelfs de geduldige en openstaande vriend wordt
zwaar op de proef gesteld: behalve dat hij zich herhaaldelijk door gevaarten van
romans moet heenwerken, vindt ook hij het geenszins eenvoudig zich te
acclimatiseren. De Engelsman waardeert een gepolijste heldere stijl, met het juiste
relevante beeld geheel hierin passend; bij menige Amerikaanse roman moet hij leren
de wilde schoonheid te ervaren van de keiharde ongeslepen diamant. Bijna traditioneel
geworden over-praise van dit alles door de Amerikaanse criticus is hem hierbij slechts
matige hulp, omdat hij als Engelsman een zwak heeft voor understatement. Het ietwat
bevreemdende bij dit bewieroken van zijn vitale innoverende landgenoten is, dat een
diepe eerbied voor het oude toch menigmaal om de hoek komt kijken: het bloed
kruipt waar het niet gaan kan. Engeland heeft een verleden en beleeft dit ook nu nog,
Amerika is te jong om van een verleden te spreken. Engeland bezit met dit verleden
een rijke schat van veel schoonheid, door eeuwen geschapen en verzameld; Amerika
is in dit opzicht betrekkelijk arm. Dit is steeds een teer punt, en het heengaan van
Henri James een halve eeuw of van T.S. Eliot een goede kwart eeuw geleden heeft
iets van verraad in zich - mogelijk dat het ‘overlopen’ van Huxley en Auden thans
een welkome compensatie is.
Het gesignaleerde tekort-schieten van de Amerikaanse criticus zou nog niet zo
funest zijn in zijn gevolgen - en het voornaamste gevolg is het niet-begrijpen en dus
afwijzen van het Amerikaanse boek - als daar niet bij kwam dat er onder de
Amerikaanse auteurs een school is die er, althans oppervlakkig bezien, pleizier in
heeft om de Amerikaanse levenswijze en beschaving op de meest onbarmhartige
wijze te ‘kraken’. Ons beperkend tot toestanden in het leger, komen ons onmiddellijk
The Naked and the Dead, en From Here to Eternity voor de geest. Maar Dreiser's
An American Tragedy, Don Passos' U.S.A. (let u even op de pretentieuze titels van
deze twee boeken), het vandaag zo populaire ofschoon weinig belangrijke Knock on
any Door van Motley, en zo vele anderen, bestrijken een wijder terrein. Voor vele
schrijvers is het parool dat er niets ontzien dient te worden, en deze ‘nothing sacred’
mannen zijn voor menige Engelsman slechts een bevestiging van zijn twijfel of er
wel een Amerikaanse beschaving bestaat, laat staan een eigen letterkunde. De gewekte
indruk is dat Amerika enkel een kaleidoscoop is van auto's, cinema's, jazz,
wolkenkrabbers, alcoholisme en echtscheiding met door dit mengsel heen een flinke
scheut perversiteit en zelfkwelling, waarbij dan nog de vreemde gewaarwording
komt dat er één dimensie compleet zoek is.
Wij hebben in het bovenstaande bewust en met opzet te veel met wit en zwart gewerkt:
het beeld komt er in zijn wezenlijke contouren scherper door naar voren. We deden
dit ook om beter de betekenis van een bijzondere bijlage van Engeland's zeer
gezaghebbend The Times' Literary Supplement te doen uitkomen.
Deze bijlage verscheen met het weeknummer van 17 September 1954. Het heeft
naar onze schatting de omvang van een boek van een drie tot vier honderd pagina's,
dit na aftrek van de ruimte aan advertenties besteed, ofschoon we hier onmiddellijk
aan toevoegen dat in dit geval deze verzameling van advertenties van bijzondere
waarde is omdat zij enig idee geeft van wat er aan meer serieuze
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boeken in Amerika verschijnt. De titel van de bijlage luidt: American Writing to-day,
hetgeen impliceert dat niet enkel de schone letteren, en hieronder voornamelijk de
roman, de poëzie en de critiek, worden behandeld, maar eveneens de aandacht wordt
gericht op werken van godsdienstige, geschiedkundige etc. aard. De ruim veertig naar de gewoonte van het blad ongesigneerde - artikelen bestrijken vrijwel het gehele
terrein van de schrijverswereld. Belangrijk is voorzeker dat iedere schrijver besproken
wordt vanuit zijn milieu in wijdste zin. Op deze wijze - en hierin is een zeker herhaling
onvermijdelijk maar steeds relevant - geeft deze bijlage een waardevolle inleiding
op stromingen, opvattingen, theorie en praktijk van de laatste decenniën. Men mene
niet dat deze collectie opstellen, die op zich een complement is, een voortdurend
prijzen zou zijn van wat de Amerikanen op literair gebied hebben gepresteerd.
Geenszins. We zijn van mening dat de ondertitel van de bijlage veelzeggend is:
American Writing to-day. Its independence and vigour. We weten niet of we dit nog
een strikt critische appreciatie moeten noemen: waar het over een bepaalde kunstvorm
gaat is het zeer moeilijk het aesthetische element buiten beschouwing te laten, en
vigour is niet hetzelfde als beauty, noch is vigour steeds een ‘thing of beauty’, zoals
ieder die de bovenvermelde oorlogsboeken gelezen heeft zal onderschrijven. We
kunnen gauw genoeg krijgen van te veel vigour, vooral wanneer het de kracht gaat
worden van de krachtterm of van krachtpatserij. Juist hierom menen we dat de keuze
van het woord vigour toch wel overwogen geschied is. Hetzelfde moet o.i. gezegd
worden van independence. Het houdt in de erkenning van een eigen Amerikaanse
literatuur, het houdt tevens in de suggestie dat de Amerikaan zichzelf moet blijven
en eventueel een stil heimwee naar de klassieke Engelse literatuur met haar vormen
moet overwinnen liever dan te proberen deze na te bootsen - maar we hopen niet dat
dit de aanleiding is om vanwege haar onafhankelijkheid deze Amerikaanse literatuur
te plaatsen buiten de Engelse letterkunde. Dit is echter op zich niet zulk een
eenvoudige kwestie, en wij kunnen deze hier niet verder behandelen. Wij stellen ons
tevreden met twee bemerkingen. Inderdaad is de literatuur het registreren van het
leven van een volk in al zijn verscheidenheid, en waar wij twee zulke verschillende
volkeren als het Engelse en Amerikaanse hebben, lijkt de conclusie gewettigd dat
de literatuur van beide verschillend moet zijn en gescheiden moet worden gehouden.
Van de andere kant mogen wij - pace Newman - toch niet over het hoofd zien dat
het hanteren van hetzelfde instrument een onontkoombare eenheid schept - en wij
zijn nog steeds van mening dat de literatoren van Amerika evenzeer het Engels als
instrument hanteren als hun Engelse collega's.
Naast genoemde artikelen herdrukt deze bijlage een veertigtal recensies die in de
laatste veertig jaren verschenen zijn in The Literary Supplement. Het spreekt vanzelf
dat deze selectie met zorg is samengesteld, en het zijn boeken die de tand des tijds
goed hebben weerstaan die hier voornamelijk opnieuw onder de aandacht worden
gebracht. We staan daarbij verwonderd over het doorgaans juist afwegen van de
waarden van contemporaine literatuur door de critici van genoemd blad.
Noemden wij deze bijlage een complement, een soort erkenning van een nieuwe
partner of disgenoot, dezelfde indruk wordt gewekt door The Literature of the United
States. Deze Pelican-uitgave werd geschreven voor M. Cunliffe, die verbonden is
aan de Universiteit van Manchester, speciaal met opdracht de
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Amerikaanse letterkunde te doceren. Ofschoon het boekje een inleiding wordt
genoemd, is het toch een lijvig deeltje van ruim drie honderd pagina's, met nog als
bijzondere verdienste een gedegen bibliographie die de lezer voor verdere bestudering
van dit onderwerp oriënteert. Het geheel is, zouden we zeggen, weinig origineel, en
het gewone patroon dat nu wel vaste vorm heeft wordt ons getoond. Wij zijn enigszins
bang dat er te weinig zelfstandige oordeelsvorming heeft plaats gevonden en dat
zelfs voor de laatste vijftig jaren, waarbij nog maar nauwelijks van patroon kan
worden gesproken, de schr. teveel zijn vakgenoten in het spoor gevolgd is. We moeten
hier onmiddellijk aan toevoegen dat een dergelijke beperking alleszins begrijpelijk
is. Het is een mens, bij de stortvloed van Amerikaanse boeken, bijna niet mogelijk
om zelf in alles oordelend en selecterend te werk te gaan: hij kan zich inzetten om
een bepaalde school, of een bepaalde streek, of een bepaalde tendens zijn aandacht
te schenken - de gehele stroom volledig te verwerken is bijna levenswerk, vooral
indien men hierbij in beschouwing neemt dat de hedendaagse Amerikaanse
romanschrijver er vaak nog Victoriaanse ideeën op na houdt wat lengte betreft, en
zich graag specialiseert in trilogieën! Dit alles neemt niet weg dat deze goedkope en
handige uitgave zeer waardevol is, ofschoon we er onmiddellijk aan toevoegen dat
zij het tweedelig werk over hetzelfde onderwerp dat Prof. A.G. van Kranendonk in
1946 publiceerde, geenszins overtreft.
Een bijzondere moeilijkheid levert steeds de morele waardering van de hedendaagse
roman, die zich er op beroemt realistisch en ‘outspoken’ te zijn. Nu zijn dit
kwalificaties waarmede menig boek dat weinig meer dan pornographie is, ook de
wereld wordt ingezonden; het zijn dus geen bepaald betrouwbare gidsen voor het
vormen van een oordeel betreffende die waarden die o.i. dieper liggen dan de zuiver
artistieke of aesthetische. Men kan houden dat een schrijver een kind is van zijn volk
en van zijn tijd, dat hij het eigentijdse van zijn volk in zijn roman tot uiting moet
brengen, en men kan voor deze stelling een beroep doen op de ideeën van Newman.
Gezien nu onze tijd niet weinig ‘out of joint’ is, op velerlei gebied, en niet het minst
op dat van christelijke moraal en christelijke; normen, is het niet verwonderlijk dat
het boek eenzelfde ontwrichting zal vertonen: en dan zijn we beland bij het rauwe
boek dat in geen enkel opzicht iets verzwijgt, dat de zonde bagatelliseert, euthanasie
aanprijst, de echtscheiding verheerlijkt, etc. etc., kortom, met opzet even krankzinnig
is als de krankzinnige wereld waarin de schrijver leeft. Naar onze mening geeft op
een dergelijke dwaze houding de Engelse criticus in een bundel essays die we zo
aanstonds zullen vermelden, het enig effectieve antwoord: als iedereen gek doet, is
dat geen reden voor mij om ook maar gek te doen. Een gezond mens oordeelt dat
het dan des te meer zaak is zijn verstand bij elkaar te houden en dit ook te laten
merken. Hiermede willen wij niets anders zeggen dan dat een auteur steeds in dienst
van de waarheid behoort te staan. Wij willen in dit verband wijzen op een uitgave
van een jaar of drie geleden: Fifty Years of the American Novel 1900-1950 (Ed. H.
Gardiner; gepubl. door Scribners, New-York). Zij bevat een bespreking van de
voornaamste Amerikaanse romanschrijvers, en wel zo ruim en tegelijkertijd zo scherp
beredeneerd, dat aan de hand van deze richtlijnen een ontwikkeld mens tot een
verantwoord zelfstandig oordeel kan komen omtrent de leesbaarheid van een roman
vanuit het oogpunt der moraal.
Het verblijdende van deze uitgave is dat de opstellen die het bevat allen door
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Amerikaanse critici geschreven zijn. We hebben in dit opstel ons niet al te gunstig
uitgelaten over de Amerikaanse critiek; de wat eenzijdig ongunstige opinie kan niet
beter gecorrigeerd worden dan door te wijzen op de waardevolle bijdragen in genoemd
boek. Waarbij wij dan tot slot eveneens lofwaardige vermelding willen maken van
een recent pocketboek met de titel Highlights of Modern Literature. Ook hier wordt
de lezer een verzameling opstellen voorgelegd, en deze werden allen gepubliceerd
in ‘The book review’ van The New York Times. Wij voegen er onmiddellijk aan toe
dat bij lange na niet alle artikelen door Amerikaanse critici geschreven zijn, maar
het feit dat deze uitgave uit Amerika stamt, overtuigt ons reeds dat het goede
voorbeeld van critici als van Wijck Brooks, R.P. Warren (die ook een wel-verdiende
reputatie geniet als romanschrijver), Cleanth Brooks e.a. velen goed doet volgen.
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Wetenschappelijke kroniek
Autogenese in het laboratorium?
door Dr P. de Ceuster
ONGEVEER een jaar geleden werden in de Verenigde Staten interessante proeven
genomen waarbij de basisstoffen van de levende wezens gesynthetiseerd werden.
We hadden reeds de bedoeling een bijdrage te wijden aan deze resultaten. Zojuist
echter werden ze in onze neutrale pers, en ook in de buitenlandse, voorgesteld als
wereldschokkende gebeurtenissen en deze gelegenheid werd gretig te baat genomen
om eens te meer de wetenschap tegen het geloof uit te spelen. Wij zien ons daarom
verplicht de wetenschappelijke waarde van deze proeven tot de juiste afmetingen
terug te brengen.
Laten we ze eerst plaatsen in hun historisch verband.
Het heeft voor de mensheid steeds iets aantrekkelijks gehad te pogen dode stof
eigenhandig tot leven op te wekken. We schreven: eigenhandig. Want hoewel
enerzijds het spontane ontluiken van leven uit dode stof in vroegere eeuwen als een
algemeen aanvaard verschijnsel gold, toch was men anderzijds overtuigd van de
onmogelijkheid eigenhandig mineralen in organische stof om te zetten. Waarbij door
organisch niet alleen die stoffen bedoeld werden die de dragers zijn van het leven
zelf, zoals vlees, doch ook die welke als dode stof worden afgescheiden, zoals urine.
Om scheikundige stoffen van het mineralenrijk in elkaar om te zetten is chemische
affiniteit nodig. Om organische stoffen te vormen of om te zetten achtte men dit niet
voldoende: men beriep zich dan, zoals eertijds Buffon, en later Berzelius op een
bijzondere impuls: de levenskracht, ‘la force vitale’.
In 1828 had de beroemde synthese van Wöhler plaats die heel toevallig de
omzetting ontdekte van het minerale ammoniumcyanaat in ureum, de organische
stof die het hoofdbestanddeel van urine vormt. Wöhler, die zelf overtuigd was van
de noodzakelijkheid dezer levenskracht voor omzettingen van mineraal naar organisch,
herhaalde deze proef dikwijls voor hij ze wilde openbaar maken. Hij was nog niet
helemaal over zijn verbazing heen toen hij aan Berzelius schreef: ‘ich musz Ihnen
sagen, dasz ich Harastoff machen kann, ohne dazu Nieren oder überhaupt ein Thier,
sey es Musch oder Hund, nöthig zu haben’.
De omzetting van minerale koolstofverbindingen in organische bleek dus mogelijk
en de ‘levenskracht’, zoals ze tot dan toe opgevat werd, was niets anders dan een
subtielere vorm van affiniteit. Werd deze soort levenskracht daardoor tot een zuiver
chemisch verschijnsel herleid, toch bleken de eigenlijke levensverschijnselen: groei
en voortplanting, veel te specifiek en te ingewikkeld om kunstmatig opgewekt te
worden.
Om dit echter te kunnen inzien was de XIXe eeuw al te zeer doortrokken van
rationalisme dat de verticale opgang van wetenschap en techniek als een persoonlijke
triomf beschouwde en er een voedingsbodem in vond. De wetenschap loste steeds
meer duister gebleven problemen van chemie, physiologie en electriciteit
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op. Men extrapoleerde dan verder en achtte het ontsluieren van de levensgeheimen
louter als een kwestie van tijd.
De Natuur nam de plaats in van God. En zo kon het gebeuren dat het verwijzen
der ‘generatio spontanea’ naar het rijk der fabelen als een nederlaag werd aangevoeld.
Dat dit gebeurde door een overtuigd katholiek geleerde, namelijk Pasteur, is in dit
opzicht typisch. De Natuur bleek dus niet in staat leven te verwekken, tenzij uit het
reeds bestaande.
Als er echter geen essentieel verschil bestaat tussen levende en dode stof en alle
levensaspecten tot physico-chemische verschijnselen kunnen herleid worden, dan
moet het ook mogelijk zijn deze krachten te richten op een wijze die de levensaspecten
te voorschijn roept. IJverig werd dan ook gezocht naar een verklaring van de
levensverschijnselen op grond van dode physico-chemische processen en het dient
gezegd dat op dit gebied grote ontdekkingen werden gedaan door eminente
rationalische geleerden als b.v. Buchner.
Maar hoe sneller men ook voortschreed op de weg van de kennis der
levensverschijnselen, des te verder trok de grens van leven en dood zich terug. Het
verging de vorsers als de knaap uit het sprookje, die op jacht was naar de regenboog.
Kon het rationalisme op dit gebied geen afdoend succes boeken, dan werd er maar
gegrepen naar een schijnsucces.
Rond de eeuwwende maakte de beruchte Stefane Leduc uit Nantes grote ophef
met zijn destijds beroemde proeven. Hij legde bolletjes of kristallen van minerale
stoffen in een gelatinebad dat tevens scheikundige minerale stoffen in oplossing
bevatte. Deze mineralen reageerden op elkaar en vormden neerslagen die uit de
bolletjes schenen te groeien. De vorm van deze neerslagen bootsten die van levende
wezens na: er ontstonden paddestoelen, gras, miniatuurboompjes enz. Deze proeven
worden nu nog in het scheikundig onderricht beschreven als de ‘chemische tuin’.
Een parodie van het leven was het; meer niet. De scheikundige stoffen, in plaats
van te leven, versteenden tot grillige vormen die met levende wezens slechts het
uiterlijke gemeen hadden maar de meest kenmerkende levensuiting misten: de
voortplanting. Ze wierpen geen zaad af dat in staat was om nieuw zelfstandig leven
op te wekken. Groeien konden ze wel maar alleen zoals een beeldje in een albastrivier
kan groeien, slechts passief door zich met nieuwe albastlagen te laten bedekken.
***
Hoewel deze parodie door geen wetenschappelijk denker ernstig werd opgevat, bleef
ze toch als materialistische argumentatie in pseudo-wetenschappelijke kringen lang
opgeld doen. Hoogstwaarschijnlijk werken de oostelijke Komsomols nog met dergelijk
materiaal: ze hebben erger.
Wil men het leven synthetiseren, dan moet er allereerst begonnen worden met de
drager van het leven: het protoplasma. Dit protoplasma nu is opgebouwd uit een hele
gamma proteïnen: de meest gecompliceerde stoffen ter wereld. Deze proteïnen kunnen
afgebroken worden tot steeds kleiner en minder ingewikkelde stukken. Uiteindelijk
komt men dan terecht op de aminozuren, betrekkelijk eenvoudige verbindingen van
koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof. Het zijn dus de bouwstenen van het huis des
levens.
Steeds in de veronderstelling, dat het leven op aarde spontaan is ontstaan,
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heeft men zich afgevraagd hoe, in het eerste stadium van dit proces, de aminozuren
op de wereld kwamen.
Niemand minder dan de Nobelprijswinnaar Harold Urey heeft zich met dit
vraagstuk bezig gehouden. Hij bouwde voort op een aannemelijke veronderstelling
volgens welke, milliarden jaren geleden, de aardatmosfeer samengesteld was uit
ammoniak, waterstof, waterdamp en methaan. De meeste dezer stoffen kunnen nog
aangetoond worden in de atmosfeer van andere planeten.
Onze huidige atmosfeer bestaat voor een vijfde uit zuurstof en deze zuurstof is
het die de krachtigste ultra-violette stralen uit de zon tegenhoudt. Daar de vroegere
atmosfeer verondersteld werd vrij te zijn van zuurstof konden deze stralen tot op
onze aardkorst doordringen en in deze atmosfeer, die toen enkele honderden graden
warmer was, reacties te voorschijn roepen die er nu onmogelijk zijn. Temeer daar
deze stralen de atmosfeer veel heviger ioniseren zodat bliksemontladingen veel meer
voorkwamen dan thans. Kortom, de omstandigheden waren misschien gunstiger voor
het ontstaan van aminozuren.
Stanley L. Miller, een der leerlingen van Urey, trachtte in Mei 1953 aan de
Universiteit te Chicago diezelfde omstandigheden op het laboratorium te verwekken
en bracht daarover verslag uit in no 3046 van het tijdschrift ‘Science’.
Hij bracht in een autoklaaf ammoniak, waterstof, methaan en kokend water samen
en verhitte dit mengsel gedurende zeven dagen (waarbij enige analogie met de zeven
scheppingsdagen geheel toevallig is). Nu en dan stuurde hij electrische vonken door
het mengsel ten einde miniatuur-onweertjes te verwekken. Het water werd stilaan
rozerood en verdonkerde tot bruin. Na een week werd het mengsel geanalyseerd, en
daarbij konden sporen van aminozuur worden aangetoond, in totaal een milligram.
Deze proefneming is uiterst interessant en de waarde ervan hoeft niet gekleineerd
te worden; doch evenmin overschat. Het degelijk wetenschappelijk tijdschrift voor
hogere vulgarisatie ‘La Nature’ besluit heel voorzichtig zijn commentaar in het
Januari-nummer van 1954 met de volgende woorden: ‘Het energetisch rendement
van deze synthese schijnt zeer klein te zijn en men is nog niet zo ver een industriële
bereiding te kunnen verwachten! Het is reeds zeer veel een dergelijke proefneming
tot een goed einde te hebben gebracht. Laat ons echter een herhaling dezer proeven
afwachten alsmede de bevestiging en contrôle van de resultaten’1).
Hoe schril steekt daarbij het triomfgeschal af van de rationalisten! In het dagblad
‘Le Soir’ van 5 September 1954 schreef Jacques Renaud: ‘Het rationeel eindpunt
van de ingeslagen weg is de schepping van het leven uitgaande van de dode materie.
De stof, door Miller verkregen, zou reeds aan deze definitie beantwoord hebben
indien haar niet de uiteindelijke levensvonk ontbrak (la suprême étincelle vitale).
Maar zal de atoomenergie niet op zekere dag in staat zijn deze te leveren, vooral
wanneer men de monsterlijke energie der cosmische stralen zal hebben vrijgemaakt?
Wanneer men zich houdt aan de stricte materialistische en rationalistische logica
dan sluit dit alles volkomen. Het is in feite zelfs het onafwendbaar uiteinde van een
onderzoekingswerk zo oud als de mensheid zelf.
1) ‘Le rendement énergétique de ces synthèses paraît très faible et on n'en est pas encore à
prévoir une fabrication industrielle de protéines! C'est déjà beaucoup que d'avoir réussi une
pareille expérience. Attendons qu'elle soit répétée et que ses résultats soient contrôlés et
confirmés’.
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De dag echter waarop de mens zal proberen het leven te scheppen, zal hij door die
daad zelf beproeven zich een macht toe te eigenen, die alle godsdiensten steeds
beschouwd hebben als behorend tot het uitsluitend recht van de Godheid’2).
Herleiden we nu deze proeven van Miller tot hun juiste verhoudingen dan brengen
ze ons één stap, maar dan ook niet meer dan één stap verder ten opzichte van de oude
proeven van Wöhler. Slaagde deze er in uit het minerale ammoniumcyanaat het
laatste ontledingsproduct van de aminozuren, namelijk ureum, te vormen, dan bereidde
Miller nu deze aminozuren zelf uit ammoniak, methaan en water.
Van aminozuren tot een levend wezen, al ware het slechts het eenvoudigste van
allen, een virus, is een uiterst lange weg. Eerst moeten de aminozuren aan elkaar
gekoppeld worden tot polypeptiden, vervolgens verder opgebouwd tot peptonen, om
uiteindelijk op eiwit te belanden. Steeds wordt de weg ingewikkelder en ingewikkelder
en voor ieder levend wezen, zelfs voor iedere bijzondere functie in het levend wezen
moet dit eiwit dan nog volgens een precies daarbij passend patroon opgebouwd
worden. Dit schijnt wel onmogelijk in een laboratorium te verwezenlijken. Fischer
slaagde erin de eenvoudigste polypeptiden op te bouwen doch verder kwam men
niet.
Doch veronderstellen we dat het eens lukken zal, dan zou men ten slotte uitkomen
op dood eiwit; in het gunstigste geval op een of ander bestanddeel van een dood
organisme. Dat een ‘étincelle suprême’ van de cosmische stralen hier leven zal kunnen
inblazen is niet meer dan een ‘wishfull thinking’. Er is oneindig meer kans dat deze
‘étincelle suprême’ de broze structuur van dat tere brokje eiwit nog wat verder in
elkaar zal doen storten.
We menen dat het leven veel te ingewikkeld is om het met zuiver
physico-chemische krachten te kunnen verwekken. Het is echter niet meer dan een
persoonlijke mening en een synthetisch virus of zelfs een kunstmatige kat zou het
christelijk geloof op geen enkel punt aantasten. De materialisten vergissen zich
wanneer ze schrijven dat de synthese van het leven een geloofspunt is. We vragen
ons echter af of deze mythe niet artificieel in leven gehouden wordt om een eventueel
kunstmatige opwekking van het leven als een dodelijke slag voor het geloof te kunnen
uitbazuinen.

2) ‘Car l'aboutissement rationnel de la voie engagée, c'est la création de la vie à partir de la
matière inanimée. Déjà, la substance obtenue par Miller eût répondu à cette définition s'il ne
lui eût manqué la suprême étincelle vitale. Mais celle-ci, la force atomique ne sera-t-elle pas
un jour capable de la fournir, surtout lorsqu'on aura capté la monstrueuse énergie dégagée
par les rayons cosmiques?
Si l'on s'en tient aux données de la stricte logique matérialiste et rationaliste, tout cela est
parfaitement cohérent. C'est même, en fait, l'aboutissement inévitable d'une recherche aussi
vieille que l'humanité elle-même.
Seulement le jour où l'homme tentera de créer la vie, il essayera par là même de s'emparer
d'un pouvoir que toutes les religions ont toujours classé comme étant par excellence l'attribut
exclusif de la Divinité’.
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Politiek Overzicht
Internationaal
BINNEN vijf dagen heeft de Londense Conferentie (28 September) in het Lancaster
House een alternatief gevonden voor de door het Franse parlement verworpen E.D.G.
De Franse premier, Mendès-France behaalde ook hier, zij het met verlies van enkele
veren, de overwinning. Van de drie door de Franse regering prëalabele voorwaarden:
een Amerikaanse garantie om troepen op het Europese continent te houden zolang
de communistische dreiging voortduurt, een actieve, blijvende militaire deelneming
aan de verdediging van het continent door Brittannië en de oplossing van het
Saargeschil, was, naar de verklaring van Dulles, de vervulling van de eerste
voorwaarde verzekerd, indien de Conferentie zou slagen. Ten opzichte van de tweede
voorwaarde toonde zich Eden, namens de Britse regering, bereid de ‘formidabele
stap’ te zetten om tot 1998 vier Britse divisies, benevens een tactische luchtmacht,
op het vasteland te stationeren en deze slechts in geval van acute noodtoestand naar
elders te zullen terugtrekken, mits de nieuwe verplichting de financiële draagkracht
niet zou overbelasten. De derde conditie, het Saargeschil, zou in Parijs besproken
worden.
Aldus was het voorterrein schoongeveegd en kon tot de kern van de zaak: de Duitse
souvereiniteit en herbewapening worden doorgedrongen. In de onvermijdelijkheid
van het herstel der Duitse souvereiniteit had Mendès-France reeds eerder berust.
Zonder tegenstribbelen werd zij aanvaard, zodat West-Duitsland (en ook Italië) tot
het verdrag van Brussel kon toetreden en opgenomen worden in de Nato. De Fransen
zijn echter het meest beducht voor de 12 aan Duitsland toegestane divisies (een half
millloen soldaten) en wilden, zonder de Bondsrepubliek te mogen discrimineren,
een wakend oog houden op haar wapenproductie. Het had een ogenblik de schijn,
dat de conferentie op dit punt zou stranden. Een poging van Spaak hieromtrent een
compromis te vinden mislukte, terwijl het voorstel van de Nederlandse minister
Beyen om de details van het Franse plan ter bespreking aan een commissie toe te
vertrouwen slechts gering succes had. Mendès-France bleef op zijn stuk staan.
Zogenaamd bevreesd dat de wapenproductie der strategisch meest bedreigde gebieden
(het Ruhrgebied) bij een agressie in handen van de vijand zou vallen, wenste hij daar
geen aanmaak van de ABC-wapenen (atoom-, bacteriologische- en chemische
wapenen); contrôle op de maximum sterkte der strijdkrachten en een geïntegreerde
continentale wapenproductie, nl. een wapenbank onder leiding van Frankrijk. Doordat
de Benelux vrijwillig toegaf zich van de ABC-wapenproductie te onthouden verviel
in dit opzicht de discriminatie van West-Duitsland. Maar de wapenpool aan Franse
handen over te leveren was te veel gevraagd. Zelfs voorzitter Eden raakte bij dit
heftig debat uit de plooi. De nacht bracht echter wijsheid, zodat werd vastgesteld,
dat de ‘Raad van Brussel’ (de ministers van buitenlandse zaken der 7 verbonden
mogendheden) te Londen residerend, de verdedigings-bijdragen eenstemmig zal
vaststellen en een bureau voor contrôle der bewapening zal oprichten. Details zullen,
zoals Beyen had voorgesteld, door commissies nader worden uitgewerkt. In de
West-Duitse Bondsdag had Adenauer, gesteund door het gesloten front van de vier
regeringspartijen, geen moeite zijn houding te Londen goedgekeurd te krijgen. Wel
werd hem verweten zich verbonden te hebben de hereniging niet met wapengeweld
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te zullen doorzetten, wel dienden de socialisten een motie in om eerst nog met de
Sovjet over de Duitse eenheid te onderhandelen, maar de motie werd op beleefde
wijze van de tafel geschoven en verdween naar de com-
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missie van buitenlandse zaken. Met de Franse premier ging het niet zo vlot. Van uit
de Assemblée werden 7 moties voorgesteld, die alle tot doel hadden voorwaarden te
stellen inzake de voortzetting der onderhandelingen, hoewel Mendès-France verklaard
had zich niet te willen laten binden. Des te minder, omdat op een Congres der Britse
conservatieven Churchill waarschuwend de vinger opstak: ‘Naar ik verneem, zijn er
in de Franse Nationale Vergadering suggesties gedaan om de onderhandelingen te
heropenen. Daar kan, naar mijn mening, geen sprake van zijn’. Derhalve stelde de
Franse premier de vertrouwenskwestie, herstelde intussen de eenheid in zijn radicale
partij, won de socialisten door een verhoogde loonronde met het vooruitzicht van
deelneming aan de regering. Zo kon hij zich de weelde veroorloven de mokkende
M.R.P. in de hoek te laten staan, voelde zich bevrijd van ongewenste communistische
hulp en behaalde zijn vertrouwensvotum met 350 tegen 113 stemmen. Alvorens deel
te nemen aan de conferenties van Parijs had Mendès-France een langdurig onderhoud
met generaal de Gaulle over binnenlandse en buitenlandse vraagstukken, waaruit
bleek, dat de Gaulle de wijze, waarop de premier knopen doorhakt, wel mag lijden.
De conferenties te Parijs op 21 en 22 October hadden als inzet de regeling van de
‘Westeuropese Unie’ en de toelating van West-Duitsland tot de Nato. Op beide
conferenties toonde zich Mendès-France inschikkelijk. Alleen op het stuk van de
wapencentrale wenste hij meer vastheid. Het ‘Agentschap’, verantwoordelijk aan de
Raad van West-Europa wordt in Parijs gevestigd, en zal op 17 Januari 1955 zijn
studie beginnen.
De toelating van West-Duitsland (22 October) tot de Nato was louter van formele
betekenis. Adenauer woonde als toehoorder de zitting bij en zonder veel discussie
werd het nieuwe lid aanvaard. De snelle afwikkeling van deze zaken vond Eden
‘groots’ en Dulles sprak van ‘near a miracle’.
Het feit blijft echter staan, dat West-Europa in plaats van tot eenheid te komen tot
een coalitie is teruggevallen.
Minder snel en uitermate spannend verliep de bespreking over de Saar.
Mendès-France plaatste deze kwestie onmiddellijk op het niveau van een verzoening
en een samenwerking tussen beide eeuwenoude rivalen. Duitsland was de voornaamste
klant en, op één na, de voornaamste leverancier van Frankrijk. Gezamenlijk kunnen
zij hun technische kundigheden en kapitalen in projecten, tot in de Sahara toe,
aanwenden ten voordele van de Duitse industrie, de Franse landbouw en andere
economische bedrijven. Bij dit toekomstbeeld viel de Saar in het niet. Na raadpleging
van de Duitse partijhoofden, de socialisten niet uitgezonderd, ging Adenauer op dit
gedurfde plan in, met het mes op de keel. Want op 23 October moest het
Saarcompromis tot stand zijn gekomen, zo niet, dan onthield de Franse premier zijn
handtekening ook aan de reeds gesloten overeenkomsten. De onvermoeibare Adenauer
was dag en nacht in het getouw, de experts zaten nog met 30 verschilpunten, maar
in de namiddag van 23 October nadat ook de Franse ministerraad zijn goedkeuring
had gegeven, werden alle tractaten ondertekend. Na ratificatie door de betrokken
parlementen zullen zij in werking treden. In December zal de Franse Assemblée als
eerste voor de goedkeuring gesteld worden.
Het compromis over het Saargebied bepaalt, dat het onderworpen wordt aan een
Statuut in het kader van de nieuwe Westeuropese Unie. Namens deze Unie oefent
een Hoge Commissaris het gezag uit. Indien een in Maart te houden volksplebisciet

Streven. Jaargang 8

het Statuut goedkeurt blijft dit in werking tot de sluiting van een vredesverdrag met
een herenigd Duitsland.
Op economisch gebied worden de eisen van Saarland om nauwe handelsbetrekkin-
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gen met de Bondsrepubliek aan te knopen erkend. Deelneming aan het economisch
verdrag tussen deze twee groten zou ook open staan voor andere mogendheden, doch
de kleine zijn enigszins bevreesd op de duur in het gedrang te komen!
Zoals altijd zijn de motieven waardoor Moskou zich laat leiden voor de
buitenwereld raadselachtig. Toen Eisenhower (December 1953) met een voorstel
kwam om een atoombank voor uitsluitend vreedzame doeleinden op te richten,
weigerde de Sovjet haar medewerking. Een ontwapeningsvoorstel door Brittannië
en Frankrijk in Juni jl. gedaan kon geen genade vinden bij haar vertegenwoordiger
Malik. Nauwelijks bracht echter Dulles (24 September) het plan-Eisenhower voor
de Algemene Vergadering der V.N. of Visjinski, zich baserend op het Frans-Britse
voorstel, kwam met een plan om in stadia een verbod van atoomwapens toe te passen.
Aanvankelijk met achterdocht bekeken werd het toch niet verworpen. Het resultaat
was, dat voor de eerste maal sinds jaren een eensgezind voorstel van de Sovjet-Unie,
de V.St., Groot-Brittannië, Frankrijk en Canada werd ingediend, dat de
ontwapeningsbesprekingen weer op gang zal brengen. De kloof tussen Oost en West
blijft altijd nog wijd.
Ook in andere kwesties nam Moskou een meer welwillende houding aan. Het
accoord over Triëst, waarbij de A-zone grotendeels aan Italië kwam en Joego-Slavië
de B-zone behield, een vergelijk dat lange tijd door het Kremlin was tegengewerkt,
mocht nu zijn instemming verwerven. Tegenover Tito streefde de Sovjet naar
aanknoping van diplomatieke en economische banden, een vriendelijkheid, die echter
het Westen met achterdocht gadeslaat. Nadat Molotof bij zijn bezoek aan
Oost-Duitsland een vage toespeling had gemaakt op mogelijke vrije verkiezingen in
geheel Duitsland, kwam 25 October de Sovjet-nota af. Een nieuwe poging om door
de Duitse socialisten en de Franse weifelaars in de kaart te spelen de tractaten van
Parijs op losse schroeven te zetten. De hereniging van Duitsland is de belangrijkste
en dringendste zaak, zegt de nota. Daarom stelde de Sovjet-Unie voor in November
een nieuwe conferentie der vier te houden, waar zou worden besproken de hereniging
van Duitsland, het vraagstuk der vrije verkiezingen, de terugtrekking der
bezettingstroepen en een stelsel van collectieve Europese veiligheid. Te Wenen
zouden de vier ambassadeurs het sluiten van een staatsverdrag met Oostenrijk kunnen
bespreken. De omstandigheden zijn echter niet van dien aard om met deze voorstellen
haast te maken.
Om het prestige van Mao Tse Toeng te verhogen heeft een Sovjet-deputatie, uit
niemand minder dan Kroesjtsjef, partijsecretaris, en Boulganin, minister van defensie,
bestaande, een feestelijk bezoek aan Peking gebracht. De delegatie bracht geschenken
mee. Port Arthur wordt ontruimd, gezamenlijk zullen Rusland en China twee
spoorwegen aanleggen door Mongolië naar Siberië en door Zuld-Siberië naar Alma
Ata. Alle aandelen, waarin Russisch geld zit, worden aan Peking overgedragen, dat
tevens een geldlening ontvangt van ongeveer 500 millioen gulden. De beide
mogendheden betreuren het, dat Japan niet vrij is in zijn buitenlandse handel en
gebruikt wordt voor agressieve doeleinden. De agressieve blocs in Azië worden
energiek veroordeeld. Dit alles dus een speerpunt op de V. Staten gericht!

Nederland
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Sinds de rumoerige manifestatie tegen het Mandement der bisschoppen op de
Kaderdag der P.v.d.A., en sinds tengevolge daarvan het N.V.V. de samenwerking
met de K.A.B. en de christelijke vakverenigingen had verbroken en de vraag van de
voorzitter van het Partijbestuur der K.V.P., of de P.v.d.A. een duidelijke beslissing
wilde geven met betrekking tot de samenwerking van beide partijen, onbeantwoord
was gebleven, waren de verwachtingen gespannen naar de Algemene Beschouwingen
in de Tweede
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Kamer. Mr Burger, de woordvoerder van de P.v.d.A. vroeg zich af of zijn partij zich
samenwerking kon veroorloven met een politieke groepering, wier democratisch
karakter in twijfel kan worden getrokken. Naast hem stond en sprak voorzichtiger
Mr Oud. Daartegenover stonden de leider van de christelijk-historische fractie, Mr
Tilanus en van de anti-rev. fractie de heer Schouten, die, hoewel het niet geheel eens
met het Mandement, de strekking ervan konden aanvaarden. De heer Schouten toonde
uit bisschoppelijke verklaringen van 1946, 1948, 1949 en 1953 aan, dat nóch voor
het N.V.V. nóch voor de P.v.d.A. het Mandement iets nieuws verkondigd had, zodat
de opwinding van de laatste tijd niet voldoende was gemotiveerd. Aan de leden van
de ‘Katholieke Werkgemeenschap’ stelde de heer Schouten de vraag, waarom zij
het universele van hun godsdienst in de keuze van hun politieke partij verloochend
hadden? De heer Willems antwoordde: ‘Omdat ik het licht op de kandelaar wil
plaatsen’, waarop Schouten repliceerde: ‘U is toegetreden tot een politieke partij,
die het licht niet op de kandelaar plaatst’.
De heer Romme begon zijn magistrale rede met de opmerking, dat hij geen
antwoord meer verlangde op de vraag van de heer van Doorn, wijl de regering reeds
verklaard had, dat zij tot 1956 dacht aan te blijven. Aan de weifelende heer Burger
zeide hij: ‘Indien de K.V.P. zich zulk een vraag zou moeten stellen, dan zouden wij
stellig antwoorden: neen, met zulk een partij werken wij niet samen. Het kwam hem
niet toe, nóch als katholiek, nóch als politicus, het beleid der bisschoppen te bespreken,
wier recht om hun stem te doen horen, ook inzake politiek, zelfs door minister Suurhof
was erkend. Dit is geen gewetensdwang, omdat de katholiek zich vrijwillig schaart
onder het gezag der bisschoppen. (Over dit bestuursgezag der bisschoppen heeft Mgr
Alfrink in de bijeenkomst van ‘Het Thijmgenootschap’ behartenswaardige woorden
gesproken). Verder zette prof. Romme het karakter der K.V.P. uiteen en voerde tegen
Welter, die een conservatieve partij had bepleit, aan, dat de taak van een katholieke
partij is te zoeken naar een synthese van rechtvaardigheid en liefde bij de belangen,
die ons zijn toevertrouwd. Tenslotte sprak de minister-president Drees, zich zorgvuldig
onthoudend van een toespeling op het Mandement. De discussies waren langs de
regering heengegaan, zij zou haar taak blijven voortzetten, dewijl de samenwerking
in het kabinet goed was. De onderlinge meningsverschillen lagen veel meer buiten
het partijverband dan naar buiten wel eens wordt voorgesteld. Het was een storm in
een glas water geweest. Ofschoon er geen bom gevallen was kon des te geruster
gezegd worden: ‘la Séance continue’. Het debat heeft klaar gemaakt, dat de K.V.P.
niet in het politiek isolement is gedrongen en dat de drie christelijke partijen geen
reden hebben gezien om de brede samenwerking te verlaten.
De Indonesische regering zowel als haar president Soekarno heeft de populariteit
bij de bevolking verloren. Verschillende partijen stellen de eis, dat de ministers zich
zullen terugtrekken en Soekarno heeft door zijn tweede huwelijk een golf van critiek
ontketend. Nederland heeft ook zijn grieven, waarvan thans op de voorgrond staat
de mishandeling van Nederlandse gevangenen. Sinds de aanvang van dit jaar
verblijven een 30-tal Nederlanders in voorarrest; zij worden er mishandeld en blijven
verstoken van juridische bijstand. Meermalen heeft onze regering protestnota's
gezonden, die onverstoorbaar als ongegrond werden afgewezen. 19 October stelde
onze regering op korte termijn de eis, dat een onpartijdig onderzoek over de
gedragingen van de politie zou worden ingesteld en dat de Nederlandse arrestanten,
die verklaringen wensen af te leggen, afwijkend van die tijdens het vooronderzoek
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(onder pressie) afgelegd, van represailles zullen worden gevrijwaard. Ook dit protest
is onmiddellijk afgewezen! 1-11-'54
K.J.D.
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België
Met October is de laatste maand verstreken, waarin een vervroegde
parlementsvergadering zoals door de oppositie geëist, had kunnen plaats vinden. De
regering evenals de bureau's van Kamer en Senaat hebben zich daartegen schrap
gezet en hetgeen in 1952 op grond van de zaak De Bodt-van Coppenolle niet werd
toegestaan, is ook dit jaar, op grond van de gewijzigde Europese politiek, niet gebeurd.
Men kan ook niet zeggen dat de oppositie met inspanning van alle krachten gepoogd
heeft die bijeenroeping te forceren: zo heeft ze in alle kalmte in de verschillende
parlementaire commissies meegewerkt, hetgeen alleszins meer eerbied voor de
parlementaire instelling verraadt, dan zin voor de parlementaire tactiek.
Tot de belangrijkste vergaderingen behoorden wel die van de Commissie voor de
Grondwetsherziening. Men herinnert zich, dat die herziening in de eerste plaats werd
voorgenomen, om België te veroorloven, deel te nemen aan de Europese Integratie.
Deze hield een zeker verzaken aan strict nationale soevereiniteit in, dat moeilijk met
de Grondwet overeen te brengen was. Maar de Accoorden van Londen en van Parijs
hebben intussen een geheel ander uitzicht aan de integratiekwestie gegeven: de
West-Europese Unie sluit geen integratie in en de huidige strekking schijnt niet direct
gunstig voor de voorvechters van de Europese eenheid. Toch blijkt uit de beschikbare
gegevens, dat de mogelijkheid van soevereiniteitsoverdracht aan volkenrechtelijke
lichamen door de commissie niet wordt opgegeven.
De ommekeer in de Europese politiek had niet plaats zonder schokken te
verwekken. De minister van Buitenlandse Zaken, dhr Spaak, heeft weliswaar uitleg
verstrekt vóór de bevoegde commissie, maar niet voor het parlement zelf. Dit wordt
hem en de Belgische Socialistische Partij des te meer kwalijk genomen, daar hij wel
een uiteenzetting over zijn politiek is komen geven voor de partijraad van de B.S.P.
Deze voorkeur voor de partij boven het parlement is bedenkelijk, en noch het
belangrijke neutrale dagblad ‘Le Soir’ noch de liberale kranten hebben de socialisten
hun critiek gespaard. Sommige liberalen gingen daarbij zover, openlijk de stelling
van de oppositie tot de hunne te maken. De oppositie harerzijds beroept zich op deze
gebeurtenissen, om dhr Spaak haar steun te ontzeggen, hoewel ze zich
hoogstwaarschijnlijk niet tegen de Accoorden van Londen en Parijs zal richten. Toch
dringen voorstanders van de EDG aan op een zeer grondige en critische ontleding
van deze Accoorden die het bestaan van nationale legers - ook voor Duitsland bevestigen, geen democratische contrôle voorzien, en de Benelux-landen en Italië
van gelijkberechtigde partners tot zwakkere broertjes zouden maken.
Niet alleen n.a.v. de houding van Spaak kwam een verdeeldheid tussen liberalen
en socialisten tot uiting. Dhr Rey moest toegeven aan het algemeen syndicaal verzet
tegen zijn indexcijfer voor September en trok de prijsbesluiten tot beïnvloeding van
dit cijfer in. De stijging van de levensduurte bleef uit, integendeel deed zich een
scherpe daling van de vleesprijzen voor, en het nieuwe indexcijfer werd op 420,4
vastgesteld. Wegens de ingetrokken besluiten wordt echter ook dit cijfer door de
syndicaten niet erkend.
De partij van dhr Destenay (dit Luiks kamerlid werd inderdaad door de algemene
vergadering van de Liberalen tot Voorzitter verkozen) bekwam echter haar revanche.
Een van de voorwaarden voor haar deelneming aan de regering was de erkenning
van de liberale syndicaten geweest. Dhr Van Glabbeke, voorzitter dezer syndicaten,
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kondigde de verwezenlijking van dit punt aan, en ondanks een ondubbelzinnig protest
van het A.B.V.V., verschenen de besluiten in die zin, ondertekend door de minister
van Arbeid én de Eerste Minister. Deze in strict syndicaal opzicht betwistbare
maatregelen leiden tot een open conflict tussen rood en blauw. Het A.B.V.V. heeft,
niet op zijn
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congres dat technisch-economisch bleef, maar op een minder in 't oog lopende
vergadering aangekondigd, dat de aan te wenden middelen waren bepaald....
Het is een feit dat de verdeeldheid tussen de regeringspartijen dieper ligt en van
fundamentele aard is. De controverse Renard-Liebaert inzake nationalisaties, bewijst
het eens te meer. Toen de eerste regeringsverklaring zo weinig over een grondige
economische, financiële en sociale politiek wist te zeggen, antwoordde de regering
op de critiek: wacht maar tot het volgende parlementaire jaar, en verwees ze naar de
toelichting op de rijksbegroting. De begroting brengt geen opheldering op dit stuk.
Ze omvat hoogstens een ‘inventaris’ van het C.V.P.-bewind die ondanks een
tendentieuze voorstelling het beleid van de heren Van Houtte en Janssen niet vermag
zwart te maken. Intussen wordt bevestigd wat we in grote lijnen reeds vorige maand
schreven, nl. dat de begroting zich heel eerlijk aandient, maar minder eerlijk is.
Schijnbaar blijft ze in evenwicht op het peil van de vorige: de ontvangsten bedragen
80.618 millioen fr., de uitgaven 80.590 millioen fr.
Maar dit heeft, voor milliarden, transferten vereist van de gewone naar de
buitengewone begroting die allesbehalve orthodox zijn, terwijl tal van uitgaven
onderschat werden. Daarenboven valt op te merken, dat 16 milliard opnieuw door
leningen gefinancierd moeten worden. De linksen waren dus wel betere stuurlui
zolang ze aan wal stonden. Eens zelf aan het stuur, kunnen ze niet anders manoevreren
dan dhr Janssen zelf.
Van de critieke punten op de begroting vallen o.a. op: het crediet voor de ziekteen
invaliditeitsverzekering en toelagen aan de vrije scholen. Wat de ziekteverzekering
betreft, is het crediet duidelijk te laag. Deze tak van de sociale veiligheid blijft
onderhevig aan een chronisch tekort. Dhr Troclet heeft 300 millioen van de staat
(voorgesteld als bijcredieten op de buitengewone begroting 1954) aan deze
verzekering verdeeld, op zulke wijze, dat de socialistische mutualiteiten vijf zesden
ervan wegdragen en dat de reserves van de christelijke mutualiteiten nog verder
worden aangetast. Wat de schoolpolitiek betreft, slinken de toelagen aan het vrij
onderwijs met 431 millioen. De begroting houdt niet alleen niet de minste rekening
met de bestaande schoolwetten, maar voert practisch weer een ongelijkheid voor de
gezinshoofden in. Rond gans deze sector gaat de campagne van het comité voor
Vrijheid en Democratie voort. Maar ondanks een geslaagde meeting te Leuven, waar
enkele ministers het te kwaad kregen, blijft de opinie eerder onverschillig voor
dergelijke aanslagen op de vrijheden. Deze aanslagen nemen echter ernstige vormen
aan, vooral ook in Kongo, waar 84 millioen credieten voor het vrij onderwijs gebruikt
werden voor de overhaaste oprichting van de eerste negen scholen van een
anticlericaal leke-onderwijs, op totaal onregelmatige wijze ingericht. De bedoeling,
het missie-onderwijs te fnuiken en het prestige der missies te ondermijnen is
ontegensprekelijk, ondanks de breeddenkend aandoende redevoeringen van de
minister. Dit sectarisme brengt België's positie in Afrika zelf in gevaar, temeer nu
een onverstandige koloniale politiek en de syndicale politiek (A.B.V.V.) een scherpe
tegenstelling blank-zwart dreigen op te roepen.
Er is koren genoeg op de molen van de oppositie. Maar bij deze treden aarzelingen
op omtrent het punt of de regering ten val dient gebracht, dan niet. Sommige liberalen
komen ervoor uit, dat ze liever een samengaan met de C.V.P. wensen dan met de
B.S.P. In bepaalde middens van de C.V.P. vindt zulks wellicht een echo. De
meerderheid wenst echter een beginselvaste houding, en lijkt nog geenszins bereid
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tot regeringsdeelname. Zijn het deze factoren die verhinderen dat ze een
ondubbelzinnige strijdhouding kiest, die meer op ‘het vernietigen van de tegenstander’
gericht is?
L. Deraedt
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Forum
P.J. Troelstra en de schoolkwestie
In verband met het weer oplaaien van de schoolstrijd in België en Belgisch Kongo
is het wellicht van belang te herinneren aan het standpunt ingenomen door de grote
Nederlandse socialistenleider P.J. Troelstra, lid van de Tweede Kamer tijdens de
laatste decennia van de schoolstrijd in Nederland, die eindigde in 1920 met de z.g.
Pacificatie, d.i. met de gelijkstelling van het openbaar of officieel en bijzonder of
vrij onderwijs1).
Als aanhef van een artikel, gedateerd 12 Februari 1901 en opgenomen in zijn
‘Gedenkschriften’2), schrijft Troelstra: ‘Meer en meer openbaart zich in onze partij
de behoefte om haar standpunt ten opzichte van de schooolkwestie te bepalen. Voor
de meesten is het de noodzakelijkheid om partij te kiezen voor den strijd over de
neutrale staatsschool en de bijzondere (christelijke) school, die hen doet wenschen,
dat onze partij zich zal uitspreken over de verhouding van den staat tot de school’.
De schrijver meent dit vraagstuk ‘te moeten losmaken van alle toevalligheden der
dagelijksche politiek’, teneinde ‘deze principieel zoo belangrijke kwestie’ uitsluitend
te kunnen toetsen aan de beginselen der partij. Door zulk een principiele stellingname
wordt ‘ook de weg aangewezen, die ons bij de behandeling der schoolkwestie door
de moeilijkheden der praktische politiek zal heenleiden’.
Troelstra stelt zich dan allereerst de vraag, ‘welke volgens de sociaal-democratische
opvatting de functie van den staat ten opzichte van de school moet zijn’; en hoe
bijgevolg de verhouding van staat en school dient geregeld te worden als ‘de staat
in sociaal-democratische handen ware’.
‘Laten wij, alvorens hierop nader in te gaan, constateren, zegt de schrijver, dat
blijkens de ervaring de godsdienst een van de teerste zaken is, evenals het zieleleven
in het algemeen, waarbij geen meerderheid geldt, geen uiterlijke macht beslist, die
vrijheid van beweging eischt. Thans, nu de Fransche socialisten zich laten verleiden
tot anti-godsdienstig drijven (in 1901), zij het in ons land met des te meer klem
betoogd, dat door middel der staatsmacht wel het egoïsme der particuliere bezitters
ten behoeve der gemeenschap moet worden gebroken; maar dat het een terugval naar
de middeleeuwen zou zijn, indien het proletariaat de politieke en economische
machtsmiddelen der gemeenschap zou gebruiken om daarmede de vrije ontwikkeling
en beoefening van godsdienstige en verstandelijke richtingen der minderheden aan
banden te leggen of zelfs te verhinderen.... Ook in de sociaal-democratische staat
moet met den godsdienst en vele andere verschillende uitingen van het zieleleven
rekening worden gehouden.
Zal dat geschieden, dan is een bloot formeele vrijheid om scholen, kerken, lokalen,
bibliotheken, enz. op te richten, niet voldoende; maar dient de staat de economische
middelen, waarover hij alleen het beheer heeft, voor zooveel noodig ter beschikking
1) Mr Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), was een der oprichters, in 1894, van de Sociaal
Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.), van 1897 tot 1925 lid van de Tweede Kamer en
lange tijd leider van de Nederlandse Sociaal democratie. Hij was een der meest markante
figuren uit het Nederlandse politieke leven. Na 1925 schreef hij zijn ‘Gedenkschriften’ (5
delen).
2) Cfr Dr M.L. Bodlaender ‘Politeia, groote mannen over staat en maatschappij’, pp. 246-249;
uitg. Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1947.
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te stellen van alle organisaties, die deze zaken voor de beoefening van haar
godsdienst, de inrichting van het door haar gewenschte onderwijs, enz. noodig
hebben3). De eigenaardige taak van den sociaal-democratischen staat brengt dus o.i.
mede, 1. dat hij slechts in zóóverre zelf het onderwijs ter hand neemt, als dit noodig
is, opdat ieder ouder in de gelegenheid zij te voldoen aan zijn plicht

3) Cursiveringen van mij, A.W.
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om zijn kinderen behoorlijk onderwijs te doen geven; 2. dat hij, onder behoorlijken
waarborg voor de objectieve deugdelijkheid en volledigheid van het onderwijs, elke
richting in de gelegenheid stelt, zelve scholen te bouwen en de opvoeding hunner
kinderen in te richten op de wijze, die met hun geestesrichting strookt; 3. dat hij,
evenals ten opzichte der andere takken van volksleven, de vrije organisatie van het
onderwijs buiten den staat om en met gebruik van zijn economische middelen, zoveel
mogelijk bevordert.
Wie deze eischen stelt aan de sociaal-democratischen staat, voor dien is het niet
moeilijk, zijn standpunt in de ‘schoolkwestie’ te bepalen. Hij is niet uit
‘rechtvaardigheid’ alleen, niet ter wille der christelijke partijen, zelfs niet met het
oog op de mogelijkheid, dat ook sociaal-democraten, Tolstoïanen, vrijdenkers, hun
scholen willen hebben - neen; hij is principieel voorstander van de vrije school.
Hij wil den toenemenden invloed der arbeidersklasse op den staat van thans
gebruiken, 1. om het geheele volk in de gelegenheid te stellen, voldoend lager-, vak-,
middelbaar- en hooger onderwijs te genieten; 2. om daarvoor zooveel mogelijk het
volk zelf te organiseren, met vrijheid van elke richting om in haar school dien
geestelijken dampkring te brengen waarin zij zelf ademt’.
Deze woorden van de grote socialistische leider vertolken de juiste democratische
geest, die bestaat in het respecteren en erkennen van de geestelijke vrijheden en
rechten ook van de minderheid, omdat zij die van alle burgers waarborgt. Een regering,
die deze rechten en vrijheden miskent - zij moge zich dan al democratisch noemen
- miskent daarmee de burgerlijke vrijheid en de democratie zelf en verwordt tot een
meerderheids- of partijdictatuur.
A.J. Wessels S.J.

Triomf van de Franse geest: het werk van Henri Matisse
Op 3 November overleed Henri Matisse, aan een hartverlamming, in zijn flat te
Nizza. De dood, sinds lang verwacht, vond hem nog aan het werk. Hij was 85 jaar
oud, en sinds 1940 half verlamd. Maar hij had leren werken in bed of in een speciaal
voor hem gemaakte zetel, want hij meende niet dat hij zich, trots zijn lange, vruchtbare
en invloedrijke loopbaan, ooit rust mocht veroorloven. Hij bleef hardnekkig trouw
aan een ontmoedigend verheven ideaal over de taak van de kunstenaar en aan de
nederigheid en toewijding, die van hem in zijn ‘ambacht’ worden gevraagd. ‘Je n'ai
pas le droit de mourir’ was één van zijn vaak herhaalde leken-schietgebeden.
Met hem verdwijnt de oudste van de generatie grote kunstenaars, die Frankrijk
gedurende deze eerste helft van onze eeuw de leiding gaven over de schilderkunst
van heel de wereld.
In 1869 te Le Cateau bij Kamerijk geboren, werd hij voorbestemd voor het notariaat.
Maar schildersateliers trokken hem meer aan dan een notariskantoor. In 1890, als
klerk te St Quentin, was hij lang ziek, en om de verveling van zijn herstelperiode te
verlichten, begon hij de avondschool te volgen aan de Academie. Te Parijs werkte
hij onder Gustave Moreau, traditionalist, maar de beste leermeester van zijn tijd. Als
medeleerlingen ontmoette hij er o.a. Gauguin en Rouault.
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Na eerst, zoals alle beginnelingen van die tijd, in het vaarwater van het
Impressionisme te hebben meegezeild, exposeerde hij in het revolutionaire Salon
d'Automne van 1905, dat aan de wereld het manifest der ‘Fauves’ bracht. Haar naam
kreeg de nieuwe school van de vinnige kunstcriticus Louis Vauxcelles; hij had de
specialiteit praegnante scheldwoorden te scheppen, die al gauw als leuze en eretitel
werden aangenomen. (Ook de naam ‘cubisme’ 'stamt van hem). ‘De Wilden’, les
fauves, noemde hij deze jonge kunstenaars; doch na vijftig jaar kost het ons heel wat
moeite, iets ‘wilds’ in een zo streng gedisciplineerde, beheerst vlakke en verfijnd
decoratieve kunst te ontdekken.
Het is waar, dat deze jongeren het illusionisme de rug toekeerden en een schilderij
namen voor wat het was: een
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gesloten beeldvlak. Maar de concrete toepassingen, die zij uit dit princiep afleidden,
waren allesbehalve ‘wild’. Hun hele schepping wordt beheerst door wat men nu
eenmaal een echt Franse zin voor maat, evenwicht en bonne peinture mag noemen.
Hun leermeester, Moreau, kon hen toen niet volgen in hun ‘primitivisme’. In plaats
van iets primitiefs erkennen wij nu in hun vereenvoudigende kunstwil de triomf van
de scheppende en ordenende artistieke geest.
Het gaat niet op, Matisse zonder meer onder de Fauvisten te willen rangschikken, al
was hij een tijd hun erkende leider. Hij volgde zijn eigen weg en schiep een niet
onder een bepaalde groep te klasseren oeuvre, dat door zijn gespiritualiseerde
zintuiglijkheid wellicht het meest aristocratische is van de hedendaagse Franse kunst.
Evenals de Fauvisten gebruikt Matisse eenvoudige, uiterst gedistingueerde (doch
bij hem gewoonlijk voller en helderder) vlakke kleuren, die door de harmonie van
hun distributie en afgewogenheid het schilderij tot een begrensde, volmaakt
decoratieve oppervlakte maken. Maar door haar gewild sobere middelen te
concentreren op een tweedimensionaal schoonheidseffect stelde deze kunst zichzelf
haar grenzen. Het streven naar louter formele schoonheid ging tenslotte primeren op
alle expressie, en dreigde het schilderij tot louter decoratie te beperken.
De vitale kracht van zijn persoonlijkheid heeft Matisse veroorloofd deze begrenzing
te verbreken. Het verzaken aan alle dieptevoorstelling, dogma der Fauvisten, laat hij
in zijn kunst niet oorzaak worden van verminkende verarming. Wellicht omdat hij
met zijn logische geest aanvankelijk de vlakheid nog had overdreven, de schematische
vereenvoudiging van de omtreklijn, het vermijden van alle modelering tot het uiterste
had gevoerd, kwam Matisse tot het inzicht, dat elk verabsoluteerd princiep, aan het
kunstwerk opgedrongen, een dodelijke verlamming voor de artistieke uitdrukking
kan worden. Zijn liefde van Picardiër voor het beau métier bracht hem er toe, zich
door niets anders dan door het werk zelf eisen en wetten te laten stellen. Vandaar dat
in zijn latere creaties vaak weer ruimte of althans het ruimtegevoel gesuggereerd
wordt, zij het uitsluitend door de dispositie der kleurvlakken en niet door een
teruggrijpen naar het illusionisme.
Als echte Fransman verenigt hij in zich een uitbundige vreugde aan de
zinnelijkweelderige rijkdom van vormen, kleuren en licht, en de dwingende behoefte
aan een heldere, rationele, scherp intellectueel verantwoorde bouw. De eeuwige
konstanten van het Latijns karakter: behoefte aan orde, wetmatigheid, klaarheid en
evenwicht, laten zich in zijn oeuvre steeds duidelijker gelden. ‘Wat ik nastreef is
evenwicht, reinheid, rust, - iets waarin men uitrusten kan als in een gemakkelijke
zetel’ heeft hij eens zelf verklaard. Aan een journalist die vroeg waarin volgens hem
het voornaamste verschil tussen hem en Picasso bestond, antwoordde hij gevat:
‘Picasso is Spanjaard, ik ben Fransman’, waarbij hij duidelijk toonde de betekenis
van zijn streven in te zien. Zijn creaties benaderen dan ook meer en meer de nooit
te bereiken limiet, een ‘intellectuele kunst’ te zijn. Tientallen malen herneemt hij
hetzelfde thema, het steeds vereenvoudigend tot een van alle bijkomstigheden
opofferende soberheid, waarin de harmonie der kleurvlakken en hun dispositie steeds
subtieler wordt afgewogen, en de verschijning der lijn tot de elementaire aanduiding
van een verstandelijke arabeske wordt.
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In de laatste jaren van zijn leven, toen zijn werk reeds tot een monumentaal stuk
geschiedenis was geworden en zijn waarde over heel de wereld erkend, werd Matisse
plots opnieuw tot een teken van tegenspraak.
Sinds 1917 trok de Provence met haar zuiver licht, volle kleuren en duidelijke
lijnen hem aan. Meer en meer ging hij er verblijven, sedert 1939 definitief. Daar is
het, dat hij voor de Zusters Dominicanessen, die hem gedurende zijn ziekte hadden
verpleegd, de kapel van Vence bouwde en versierde. Alles is er van hem: het
bouwontwerp, de meubilering, de versiering. De glasramen, het altaar, de keramieken,
de muurschilderingen, tot de kandelaars en gewaden toe, werden door
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Matisse gecreëerd. Sedert 1949 heeft hij in de verwezenlijking van deze kapel zijn
levenstaak en de bekroning van zijn lange artistieke loopbaan gezien.
Heftig wordt over de kapel van Vence gepolemiseerd. Dit hoeft wel niet te
verbazen: door het uitvoeren van deze kapel kwam een kunst, die in de beperkter
wereld van de kunstkenners reeds lang haar gevestigde waarde en erkenning bezat,
in onmiddellijk contact met de schoonheidsbeleving van een mensengemeenschap,
die normaal slechts een goede halve eeuw na de vernieuwingen der avantgardisten
een nieuwe stijl en schoonheidsuitdrukking begint te assimileren. In de dagelijkse
ervaring wordt daarbij geloofstraditie wel eens verward met stijltraditie. Wie zijn
religieuze belevingen aan de sentimentele ‘wijding’ van neo-gotieke of neo-romaanse
bedehuizen gebonden heeft, ondergaat het feestelijke licht van deze kapel als
‘niet-religieus’, de frisheid en bontheid der glasramen als een te werelds zinnelijk
kleurenspel, en de uiterste zuiverheid - le dépouillement de Matisse! - van zijn
schilderingen en keramieken als ‘leeg van menselijke en religieuze beleving’, wijl
leeg van de sentimentele vormgeving waaraan men nu eenmaal gewend is. De
herleiding van zijn figuren tot een elementaire, betekenisvolle lijn, in een volmaakt
evenwicht der vlakken, gaat voor een ongeoefend oog lijken op belachelijk
primitief-doen en hiëroglyfisch ‘mannetjes-tekenen’, - waar juist de gratie van een
uiterst verfijnde en tot picturale gaafheid gelouterde zinvolheid haar hoogste
uitdrukking bereikte. Gelukkig hebben de kerkelijke autoriteiten van het bisdom
Nizza deze kunst kunnen begrijpen, zodat het niet zo heel veel te betekenen heeft,
als duizenden brave toeristen in verbaasde ergernis er het hoofd over schudden: het
duurt altijd een zekere tijd, voordat men een nieuwe taal begrijpt.
A. Deblaere S.J.

‘Die Minute des Negers’1)
Ten overstaan van de door hem ‘niet begrepen’ modernisten, is het voor de criticus
geen gering genoegen, wanneer hem eindelijk eens een modern werk ter hand wordt
gesteld, waarover hij in alle oprechtheid een gunstig oordeel kan vellen. Deze troost
bracht ons Die Minute des Negers van Wolfgang Weyrauch. Zelfs in een slordige
en soms onjuiste bewerking2) heeft deze ballade een indringende kracht van hoog
poëtisch gehalte behouden.
Weyrauch die zowel op het gebied van proza als in de dichtkunst bedrijvig is, werd
vijftig jaar geleden te Königsberg geboren. Kan men dan ook in zijn werk sporen
ontdekken van het Duitse expressionisme in zijn evolutie van Kleist tot Brecht en
Döblin dan is het toch opvallend dat hij eerder aanleunt bij surrealisten als Kafka en
Joyce. Of hij dan tot het surrealisme behoort? Niet in de betekenis van ‘systematische
confusie’ die Salvador Dali er aan gaf, wél in die zin, dat hij de diepere realiteit wil
openbaren achter het oppervlakkige gebeuren: het is zijn opzet de werkelijkheid te
1) Wolfgang Weyrauch, Die Minute des Negers. - Rowohlt Verlag, Hamburg, 1953, 84 pp.,
D.M. 6.80.
2) Wolfgang Weyrauch, De minuut van de Neger, Nederl. van M. Polfliet. - De Galerij, Evere,
1954, 62 pp.
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‘röntgen’. Maar is dat niet altijd de bedoeling geweest van de poëzie? Helmut Braem,
in zijn essay met de magistrale titel Zwanzigste Literatur im zwanzigsten Jahrhundert,
rekent hem tot de ‘Literatur des “ist”, der Realität’, en zegt daarvan dat het een poging
is ‘die Diskrepanz zwischen Objekt und Subjekt zu überwinden’. Zoals wij zijn werk
kennen is het een onthutsend maar niet onaardig mengsel van klassieke,
existentialistische en surrealistische elementen, wars van alle estheticisme (Wer
Aesthet ist, ist nichts, schrijft hij ergens), en met een zeer exclusieve belangstelling
voor de mens: ‘es kommt nur auf den Menschen an’.
Dit alles vinden we ook in deze ballade.
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Joseph Billings, een Amerikaanse neger-athleet op weg naar de Olympiade, heeft
van de piloot vernomen dat hun vliegtuig, in een wervelwind gegrepen, onvermijdelijk
binnen één minuut zal te pletter slaan tegen de rotsen van de Mount Whitnay. De
stroom van gedachten en emoties die hem in deze laatste minuut overweldigt, wordt
op een uiterst nerveuze en navrante wijze in een kleine 2000 vrije verzen weergegeven.
Vooreerst roept de katastrofe waarin de techniek van een hyperbeschaafde wereld
hem stort, als in een bruuske tegenstelling, het vredige beeld op van zijn ‘alte Mam’,
en nog veel verder in de tijd terug, van het primitieve leven in de wouden van de
Tschaad, waar het instinct nog het naderende gevaar voorspelt:
Eben, in diesem Moment,
höre ich, höre ich,
das, was gleichzeitig fern und nah ist,
also vielleicht überall,
woraus hervorgeht, woraus hervorgeht,
dasz Joe noch lebt, noch lebt,
Joe, Antilope der Antilopen.
Höre ich, höre ich,
wie meine Ahnen im Tschad,
dort, wo die Sahara aufhört,
der Sudan beginnt,
hören konnten,
wenn sie auszer sich waren.
Höre ich, höre ich,
Joe, Antilope, Zaubermann,
bück dich bück dich
bis dein atem
buchstaben im sand kritzelt

Het motief van doodsangst en ijdele geborgenheid onder de rok van zijn ‘alte Mam’
keert als het refrein van de ballade terug tussen de elkaar verdringende en elkaar
oproepende, dooreenwriemelende emoties en visioenen: zijn vrouw en het broze
familiegeluk, de gemiste wedloop op de Olympiade, de wereld waar onrecht en
liefdeloosheid de wet stellen. En in die wereld de briefdrager die te arm is om er een
kind op na te houden en het toch verlangt, de moeder die door haar dochter voor het
volksgerecht wordt gedaagd, het kind dat thuis wegliep omdat z'n geitje werd
geslacht.... De naamloze helden van een fait-divers: eenvoudige, goedwillende
mensen, die machteloos gegrepen zijn in de vangarmen van het onheil, en voor wie
noch slechts de uitkomst openstaat van de radelozen: de dood. Met al deze
ongelukkigen identificeert zich de neger Billings, met hun leed, met hun aanklacht
tegen de wereld, met hun doodsangst. Maar op het ogenblik zelf dat het vliegtuig zal
te pletter storten, en hij één zal worden met de rots, slaat zijn panische angst om in
een extatische jubel, waarin hij de dood ervaart als het openslaan van een poort, als
een bevrijding.
De ongewone kracht van dit gedicht - waarvan de bezwerende toon aan een rapsodie
van Nicholas Vachsel Lindsay doet denken - ligt vooral in het symbolisme, waardoor
het gegeven boven het individuele geval van de neger wordt uitgeheven op het plan
der hele mensheid. Want zoals met de lijdende, vereenzelvigt Joseph Billings zich
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met de schuldige mensheid (de sterke brok van het gesprek met de albatrossen!), en
met hem staat het gehele mensdom voor de ondergang:
Eben brüllte der Pilot,
aber er war nicht er allein,
er und 1.000.000 andre Leute
brüllten zusammen, zusammen,
dasz sie rammen werden.

Daarin is deze ballade niet ongelijk aan The Hollow Men van T.S. Eliot. Het is
trouwens wel opvallend dat wij ook daar die techniek terugvinden, die de suggestieve
kracht verhoogt door de voortdurende juxtapositie van vage en concrete elementen,
van symbolen en feiten, van weloverwogen banaliteiten en lyrisme van hoge vlucht.
En ook in The Hollow Men vinden we die obsederende gesyncopeerde zinnen, dit
worstelen van verschillende motieven, dit obstinate herhalen van een zelfde zin, de
schijnbaar onbewuste opeenvolging van een licht kinderwijsje met een
duister-filosofische beschouwing:
Here we go round the prickly pear
Prickly pear, prickly pear
Here we go round the prickly pear
At five o'clock in the morning.
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Between the idea
And the reality
Between the notion
And the act
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom
Between the conception
And the creation
Between the emotion
And the response
Falls the Shadow
Life is very long
Between the desire
And the spasm
Between the potency
And the existence
Between the essence
And the descent
Falls the Shadow
For Thine is the Kingdom
For Thine is
Life is
For Thine is the
This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

De overeenkomst. - wij zijn er persoonlijk van overtuigd dat er van een rechtstreekse
beïnvloeding geen sprake kan zijn - is werkelijk opvallend. Alleen kan men zeggen
dat Eliot een meer spiritualistische houding aanneemt, terwijl Weyrauch zich eerder
vastklampt aan een onduidelijk waanbeeld van humanistisch materialisme. We menen
in elk geval de laatste (en meest ‘surrealistische’) bladzijden van zijn ballade te
mogen interpreteren, als werd de mens door zijn dood opgenomen in de kosmische
oneindigheid van de stof, één met alles.
Wat er ook van zij, het is een merkwaardig gedicht. Oók om de vorm. Persoonlijk
houden we het meest van de haast middeleeuws-eenvoudige balladevorm van het
gesprek tussen Joe en Josephine (pp. 19-20), maar ook de meer extravagante episodes
zijn op de plaats waar ze worden aangebracht, doorgaans poëtisch verantwoord. Wij
vinden trouwens, hoewel deze ex-toneelspeler het laatste theatrale effect niet altijd
vermijdt, hier beduidend minder pose dan we van onze modernen gewoon zijn. Een
wat al te propagandistische slagzin op het omslag van de bundel luidt: ‘Er dichtet
wie der Schlagzeugman Armstrong musiziert, und dieses grosze Gedicht klingt und
wirbt, als dröhnten primitive Trommeln durch Dickicht und Steppe’. Zijn boodschap,
al wordt ze op de tamtam geroffeld, is er niet minder indrukwekkend om.
Frank De Graeve S.J.
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De Poolse volksrepubliek tegenover het katholieke volk
De Poolse volsrepubliek heeft zich zeer actief getoond in de wederopbouw van de
door de oorlog verwoeste kerken. Weinig landen waren op dit gebied zo zwaar
beproefd als Polen. In negen jaar tijd werden 799 historische kerken hersteld, vanaf
grote kathedralen tot de voor de Poolse volkskunst zo belangrijke houten dorpskerken.
Enkele van deze kerken, van Europese betekenis zoals de O.L.V. van Dantzig en de
kathedraal van Wroclaw, vergden de inzet van een schare archaeologen en
gespecialiseerde arbeiders. Daarbuiten werden 28 totaal nieuwe kerken gebouwd,
vooral in de woonwijken van de nieuwe industriecentra.
Archaeologische vondsten, zoals de merkwaardige gebeeldhouwde romaanse
zuilen van Strzelno, worden met veel zorg vrijgemaakt, het religieuze
kunstpatrimonium met nationaal patriotisme maar vooral met zaakkundige
onderlegdheid gerestaureerd en geconserveerd. In landen met een sterk gecentraliseerd
regime worden oude monumenten en kunstwerken vaak voor het eerst aan de
particuliere verwaarlozing onttrokken en op deskundige wijze behandeld: zowel in
het Italië van Mussolini en het Zuid-Slavië van Tito, als in het communistische Polen.
Achter het ijzeren gordijn is de Poolse regering de enige, die fier gaat op haar
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religieuze politiek: ten behoeve van het buitenland verscheen een prachtig geïllustreerd
album over al haar verwezenlijkingen op dit gebied. Daarin vindt men natuurlijk ook
de officiële bevestigingen van godsdienstvrijheid, die men van regeringswege
verwachten mag.
‘Laat ze maar bouwen, intussen hebben we onze kerken’ zeiden de Polen, onder de
Slavische volkeren wellicht het meest humoristisch aangelegd en spiritueel Westers
van mentaliteit. Want dat de volksrepubliek een zo omvangrijk werk niet laat uitvoeren
uit religieuze geestdrift, begrijpt eenieder. Maar het katholicisme wortelt er zo diep
en is zozeer met het nationaal gevoel vergroeid, dat men het volk zou moeten uitroeien
om zijn godsdienst te vernietigen. Openlijke kerkvervolging bestaat dan ook niet:
alle maatregelen tegen de hiërarchie, de priesters of de katholieke organisaties
geschieden om ándere redenen (b.v. omdat een bisschop zich dollars wist aan te
schaffen, omdat een tijdschrift ‘zwart’ op groter oplage verscheen dan de zeer
beperkte, officieel door de regering toegestane).
Het van regeringswege opgerichte ‘sociaal-katholicisme’ probeert meer en meer
priesters en gelovigen te winnen voor een ‘innige samenwerking’ tussen kerk en
communisme, en een soort nationale kerk te vormen. Talrijke liefdadigheids- en
apostolaatsmiddelen werden aan hun vroegere leiding ontnomen en in handen van
de sociaal-katholieken, de ‘progressisten’, gegeven, - iets wat ook op louter cultureel
gebied soms zeer te betreuren valt: het uitzonderlijk hoogstaand weekblad Tygodnik
Powszechny (‘Algemeen Weekblad’), gesticht door Kard. Sapieha en eens één van
de interessantste van Europa, is onder de huidige redactie niet meer genietbaar. Het
principe, waarvan bij deze ‘samenwerking’ wordt uitgegaan, werd onbewimpeld en
zelfs enigszins naïef erkend in een ander, luxueus uitgegeven sociaal-katholiek blad,
Dzis i Jutro (‘Vandaag en Morgen’): ‘In de samenleving zijn er velen, wier
productievermogen en werkkracht geconditioneerd worden door de vrijheid om een
godsdienst te belijden. En daar het socialisme elk productievermogen, elke scheppende
kracht met eerbied omringt....’ (Boleslaw Piasecki, in: Dzis i Jutro, Kerstnummer
1953). Duidelijker kon het niet worden gezegd: het is de omwaarding aller waarden
zelf, die de mensen op paradoxale wijze veroorlooft hun geloof te belijden.
Om dezelfde redenen werd, voor het eerst in de geschiedenis, en als experiment
niet te onderschatten, een accoord gesloten tussen de kerkelijke hiërarchie en de
communistische regering (1950), - het communisme, dat zich verplicht ziet, ten
minste pro forma, te pactiseren met zijn doodsvijand, want het katholicisme is niet
minder dan de contradictie van het marxisme! Sedertdien wordt van communistische
en ‘progressistische’ zijde hoog opgegeven van die samenwerking. Praktisch komt
het hierop neer, dat de gelovigen de sacramenten kunnen ontvangen. Verder doet de
staat wat hij wil: de bisschoppen kunnen trachten te protesteren, op gevaar af van
gearresteerd te worden of geschorst wegens ‘sabotage’; hetgeen dan ook gebeurt
wanneer zij het hun plicht achten, tóch op te treden. In het nieuwe huisgezin is er
immers maar één die beveelt: zo begrijpt de regering de ‘samenwerking’.
De sociaal-katholieken hopen, dat de gelovigen, te eenvoudig om veel distincties te
maken, enkel verlangen dat hun kerken en bedevaartsoorden open blijven, en geen
onderscheid zullen maken tussen de progressistische priesters (geëxcommuniceerd)
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en de getrouwe. Maar of het experiment beter zal slagen dan het Napoleontische in
onze streken, of het czaristische in Polen zelf gedurende de vorige eeuw?.... Vaak
zijn die priesters slechts na een pijnlijke gewetensstrijd - moest men niet proberen
zo ver mogelijk te gaan in het toegeven aan de regering om te redden wat er te redden
valt? - tot hun huidige positie gekomen, waarin zij zich te laat bewust worden, dat
zij hun ambt onwettig uitoefenen, en voor de geloofsverkondiging ten slotte zich in
gelatenheid tevreden stellen de communistische slogans te herhalen. Of ze het nu
hebben over de morele grondslagen van de sociaal-katholieke beweging of over de
lotsbestemming van de mens op aarde, de
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conclusie is steeds, dat het Amerikaans Imperialisme en het ‘verkochte’ Katholicisme
van Adenauer het op de Poolse volksrepubliek gemunt hebben (waardoor ze tonen
een juist inzicht te hebben in de enige werkelijke anti-communistische macht in
Europa), en dat ze de Paus vereren, maar de Romeinse Curie moeten verafschuwen,
die de Kerk tot instrument van het Kapitalisme heeft gemaakt. Zodat men mag
geloven, dat hun leer niet zeer gevaarlijk kan worden, omdat ze zo vervelend is.
De hoop van de regering ligt dan ook voornamelijk niet in de doelmatigheid van
het sociaal-katholicisme, maar in de verwarring die het sticht, terwijl zij zelf de tijd
benut met het opvoeden van een nieuwe heidense jeugd, zodat na een generatie het
thans acute katholieke probleem slechts een bijzaak zal geworden zijn, de zaak van
een verouderde minderheid. Het is echter niet zo zeker, dat wat in Rusland lukte met
de Orthodoxe Kerk, ook in Polen zal lukken met de Katholieke. Het Poolse volk is
om zo te zeggen sinds eeuwen getraind in kerkvervolging volgens de meest
uiteenlopende methodes, en zijn geloof heeft tot nog toe al zijn vervolgers overleefd.
J. Wyspianski
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Boekbespreking
Godsdienst
Otto Karrer, Neues Testament, uebersetzt und erklärt, Neue verbesserde
Auflage. - Verlag Ars Sacra-Josef Müller, München, 1954, 816 pp., 2
kaarten, geb. D.M. 9.50.
Wij hadden reeds de gelegenheid deze uitstekende en o.i. unieke uitgave van het
N.T. te bespreken.
Voor deze nieuwe uitgave heeft O.K. de raad van vele vaklui ingewonnen, en ook
spontaan gekregen. De inleiding is dezelfde op twee uitzonderingen na: tegen de
Formgeschichte werd duidelijker betoogd, dat het N.T. ons allereerst de
Paasboodschap geeft van de Verrezen Heer en God; verder werd een paragraaf over
St Jan ingekort.
Vele voetnoten werden verbeterd (Mt 6, 11; Lk 16, 8; Jo 5, 4), genuanceerd (Mt
5, 19), vereenvoudigd (Mt 28, 18). Technische details of vakbibliographie werden
weggelaten, en vervangen door een religieuze inhoud (Mt 8, 9; Lk 4, 22).
P. Fransen

Joh. B. Lotz, S.J., Meditation. Der Weg nach innen. - J.
Knecht-Carolus-druckerei, Frankfurt/M., 1954, 168 pp., geb. D.M. 5,80.
Onder philosophische belichting heeft Prof. Lotz de inwendige structuur en het
dynamisme van het beschouwend leven, inzonderheid van het beschouwend gebed,
willen verhelderen. Zijn poging is zeer vruchtbaar gebleken en heeft tot buitengewoon
interessante resultaten gevoerd. Zich afwendend van de twee extremen van
rationalisme en irrationalisme, welke haar bedreigen, ontvouwt de authentieke
beschouwing zich als een terugkeer naar de inwendige grond van de geest. Deze
noemt de auteur, in aansluiting bij Augustinus, de memoria. Met het sensibel geheugen
heeft deze memoria direct niet zo heel veel te maken. Zij is integendeel de geest zelf,
maar in zover hij oorsprong is van de dubbele functie van inzicht en liefde. In deze
diepte van eigen wezen ervaart de mens de onrust, waardoor hij tegelijkertijd Gods
aanwezigheid en afwezige verborgenheid herkent. Deze onrust is echter tevens de
vorm van een goddelijke aantrekking, welke de beschouwende mens in
waarheidszoekende bezinning en onzelfzuchtige overgave volgen moet. Zeer leerrijk
is het verband, dat de auteur legt tussen de platoonse memoria van Augustinus en de
memoria, waarover herhaaldelijk sprake is in de Geestelijke Oefeningen van St.
Ignatius. Intussen kan de beschouwende terugkeer naar de inwendigheid zich in de
sensibele mens moeilijk zonder medewerking van deze sensibiliteit voltrekken.
Beschouwing is daarom vanzelf al aanschouwing. In deze aanschouwing heeft ook
de gewone memoria weer haar functie. Zeer fijnzinnig heeft de auteur deze beeldende
functie, welke geheugen en voorstelling in de beschouwing vervullen, aan de hand
van de Geestelijke Oefeningen, geanalyseerd. In de laatste hoofdstukken verschuift
het standpunt meer uitdrukkelijk naar de theologie. Zij handelen over gebed en
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genade, over de inwendige gevaren en mogelijke illusies van het meditatief gebed
en verstrekken waardevolle aanwijzingen van practische aard.
L. Vander Kerken

‘Bethanië’, Het Ware Licht, Handleiding voor de praktijk van het
Geloofsonderricht. - Uitg. Pax, Den Haag, 1954, 374 pp., f 9.90.
Deze Handleiding is voorzien van een Evulgetur van de speciaal daartoe gedelegeerde
Rector N. de Rooy, van een Voorwoord van de voorzitter van de S.
Willibrordsvereniging Dr J. Willebrands, en de bijgevoegde Toelichting opent met
een Woord Vooraf van Dr P. Schoonenberg S.J. en een Ten Geleide van Dr H.
Fortmann. Moesten er zoveel autoriteiten borg staan voor de waarde van de inhoud?
Ik geloof, dat het in dit geval toch wel verstandig was. Het gaat hier namelijk om
een methodisch nieuwsoortige handleiding. En al is deze speciaal bedoeld voor
geloofsonderricht aan niet-Katholieken, het boek zal toch vooral door geloofsgenoten
gehanteerd moeten worden; het was daarom goed, dat zij door deze zwerm van
getuigen over de eerste onwennigheid heengeholpen werden.
Men moet dit ‘nieuwsoortig’ overigens goed verstaan. Het Ware Licht sluit aan
bij de methode die de stichter van het Genootschap der Vrouwen van Bethanië, P.
Jac. van Ginneken S.J., destijds heeft ontworpen. Maar diens bekende ‘fasen’
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(groene, paarse, rode, gele en witte) wilden slechts een duidelijker systematisering
zijn van de katechumenenvorming der oude Kerk, met name door S. Augustinus in
zijn De catechizandis rudibus uiteengezet.
Dat eigene, en ook weer helemaal niet-eigene, bestaat hierin, dat Het Ware Licht,
na een inleiding over het Godsbesef, ons biedt een weergave van de Openbaring
zoals deze ons door God is gegeven, in haar historisch verloop: Oude Testament,
Christus, de Kerk. In plaats van een gedachtenconstructie te geven in de vorm van
een theorie met stellingen en bewijzen, sluit het zich innig aan bij de
heilsverkondiging. Men meent aldus een meer concrete en levendige wijze van
voorstellen te bereiken, die bovendien duidelijker overeenkomt met Gods
heilspaedagogie en vooral het contact met God en zijn genade vergemakkelijkt.
Een aanbeveling is nauwelijks nodig. Het succes dat ‘Bethanië’ - een collectief
dat deze keer veelbetekenend is - met het gebruik en de ontwikkeling van deze
methode heeft gehad, zegt meer dan woorden kunnen uitdrukken. Dit heeft een
vertrouwen gewekt dat het oordeel van een recensent niet hoefde af te wachten:
voordat er ook maar een enkele bespreking kans kreeg te verschijnen, is de eerste
oplaag van drieduizend exemplaren uitverkocht! Wat zouden we voor de tweede
druk dan nog uilen naar Athene gaan dragen?
L. Rood

Dr J.A.E. Dodewaard, Dr A.J.M. Kat en Dr K. Steur, Met de Heer der
Heiligen het Jaar rond. - Paul Brand, Bussum, 1954, 495 pp., f 14.50.
In dit fraai uitgegeven en rijk geïllustreerd werk, dat, zoals de titel reeds te kennen
geeft, aansluit bij Met de Heiligen het Jaar rond, hebben drie bekende theologen het
Kerkelijk Jaar in Kerst-, Paasen Pinksterkring exegetisch, liturgisch en dogmatisch
behandeld. De eerste der drie bovengenoemde auteurs heeft het exegetische gedeelte,
de tweede het liturgische en de derde het dogmatische voor zijn rekening genomen.
Hier wordt de lezer niet een devoot aftreksel, maar het merg van leer en liturgie
geboden. Het boek vormt dan ook een voortreffelijke geestelijke lectuur, natuurlijk
allereerst voor de tijd die het beschrijft, maar ook geheel het jaar door. De schrijvers
hebben het zo ingericht dat zij geheel het Kerkelijk Jaar ‘bestrijken’. Bij de
Pinksterkring bijvoorbeeld behandelen zij ook het Sacramentsfeest, de Gemeenschap
der Heiligen en Christus' Koningfeest, zodat zij werkelijk een rondgang door het
Kerkelijk Jaar maken. De illustraties zijn bijna alle genomen uit de liturgische praktijk
der Kerk.
J. v. Heugten

Bede Griffiths, O.S.B., The Golden String. - The Harvill Press, London,
1954, 168 pp., 12 s. 6 d.
Als jongen drijft de schr. geleidelijk weg van alle godsdienst en godsdienstigheid,
een proces dat in Oxford zijn voltooiing vindt. Maar een diepe onvoldaanheid en iets
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wat veel lijkt op haat voor de hedendaagse vertechniseerde beschaving brengen hem
er toe om te samen met twee andere Oxfordians hun heil te zoeken in een primitief
bestaan op een verscholen en vervallen boerderijtje in de Cotswolds. Langs hun liefde
voor de natuur keert het Godsgeloof geleidelijk aan terug, geselecteerde lezing
bevrucht en bevordert dit proces, en de slotphase betekent het vinden van de volle
waarheid. Vrij gauw na zijn bekering treedt schr. in bij de Benedictijnen. Het hier
geboden boekje geeft een verslag van deze Odyssee, pretentieloos, interessant en
leerzaam. De laatste hoofdstukken wijdt schr. aan een heldere uiteenzetting van wat
het monnikenleven nu eigenlijk behelst, en geeft daarbij zijn ideeën over liturgische
en ook theologische vernieuwing binnen de kerk.
W. Peters

Missaal en Gebedenboek. - Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen,
1954, 640 en 675 pp.
In deze schitterend uitgevoerde Spectrum-uitgave zijn samen in één band opgenomen
het ‘Missaal voor Zondagen en Feesten’ (een inkorting van het volledige
Spectrum-Missaal) en ‘De Voorhof des Heren’ (waarvan de teksten ontleend zijn
aan het Groot Gebedenboek).
Het eerste gedeelte bevat (Latijnse tekst en Nederlandse vertaling naast elkaar) de
missen van alle Zondagen en feesten, de belangrijkste votiefmissen en de liturgie
van de uitvaart, alsmede de gewone Gregoriaanse misgezangen van de Vaticaanse
uitgave van het Kyriale. Elke Zondags- en feestmis wordt voorafgegaan door een
korte verklarende inleiding.
In het tweede gedeelte zijn samengebracht de dagelijkse gebeden, tekst en liturgie
van de Sacramenten met uitleg en verklaringen, Vespers en Completen, gebeden en
oefeningen voor alle tijden en
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feesten van het jaar en voor alle levensomstandigheden, lofgezangen en
beschouwingen over het christelijk leven.
Deze korte opsomming kan slechts een uiterst zwakke indruk geven van deze
pracht-uitgave. Wie dit degelijke kerkboek regelmatig gebruikt, wordt van zelf
ingeleid in de rijkdommen der liturgie, in een diepere kennis van het geloof, en
gebracht tot een hoge waardering van het geloofs- en gebedsleven. Zeer warm
aanbevolen; ook als geschenk bij de grote christelijke levensgebeurtenissen.
A.J. Wessels

Constantine, Price of Bavaria, The Pope. A portrait from life. - Translated
by Diana Pyke. Allan Wingate, London, 1954, 307 pp., 21 sh.
Een lange bespreking verdient dit onbelangrijke boek niet. De titel is misleidend. De
Paus is weinig meer dan een soort bindend cement dat allerlei verhaaltjes bijeenhoudt;
er zijn pagina's en pagina's waarin men niet goed weet of men een stuk contemporaine
Duitse kerkgeschiedenis aan het lezen is, een stuk populaire bezettingslectuur of een
reisgids. Van een levensbeschrijving van de Paus is geen sprake, en van een portret
ook al zeer weinig. De schr. springt van voren naar achteren, van een audiëntie naar
een encycliek, van de kamer in Rome naar de achterbuurt in Berlijn, enz. Het erge
van dit alles is nog dat men vaak niet meer kan zeggen waar de feitelijkheid ophoudt
en het gefantaseer begint. Soms is het zelfs moeilijk uit te maken of een bepaald
incident niet geheel en al gefantaseerd is.
Het geheel is al te vlotte journalistiek, waarbij een dubieuze sentimentaliteit het
brouwsel nog onverteerbaarder maakt.
W. Peters

M. Hijman, S.J., Door Christus bijeen geroepen, met medewerking van
Dr W. Bless, S.J. Serie: Eeuwig leven (Godsdiensthandboeken voor de
hogere klassen van het Middelbaar Onderwijs), 2e Deeltje. - Uitgegeven
door het Katechetisch Centrum Canisianum bij L.C.G. Malmberg,
's-Hertogenbosch, 1954, 94 pp., f 1.95.
Het wil mij voorkomen, dat Pater Hijman met recht in dit boekje voor de hogere
klassen de heilsgeschiedenis als uitgangspunt nam en tevens dat hij het goed gedaan
heeft. Maar wanneer men nu toch aan psychologische eisen wil voldoen, rijst de
vraag, of de geschikte leeftijd voor het onderwerp de Kerk als Gemeenschap wel die
der 15-jarigen is. Naar mijn mening zal het meer aanslaan op de 5de of 6de klas.
Perquin

Wijsbegeerte
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W. Faber, Wijsgeren in Nederland. - G.F. Callenbach, Nijkerk, 1954, 195
pp., f 6.90.
Bedoeling van dit werk is een volledig overzicht te geven van wat Nederlanders op
het gebied van wijsgerige bezinning gepresteerd hebben. Daartoe vangt de S. aan bij
de Middeleeuwen, om zich dan via Descartes tot Noord-Nederland te bepalen. Deze
beperking van de gezichtskring wordt nog meer vernauwd, zodat de katholieke
wijsbegeerte het in het hele boek moet doen met twee korte alinea's en alleen prof.
Sassen een vermelding met naam verdient zonder het overigens tot het register te
brengen aan het eind. In de weergave van wat wel vermeld wordt uit het Nederlandse
philosophische leven dreigt ds Faber helaas te verzinken in een zee van details, welke
dikwijls zeer interessant zijn, maar voor de wijsbegeerte meestal zonder nut. Als
typerend omtrent de houding van ds Faber t.o.v. het katholicisme moge gelden de
vermelding op blz. 35, dat de inquisitie in Portugal in 1536 ‘door inmenging van de
Jezuïeten’ scherp werd toegepast, waardoor vele Joden dit land moesten verlaten.
De relatie van het groepje Parijse studenten, dat in dit jaar op weg was naar Venetië,
met de inquisitie bestond toen toch wel vrnl. hierin, dat zij probeerden uit haar handen
weg te komen. Dit zal des te meer klemmen, omdat Ignatius een groot vriend was
van het volk waaruit Christus is geboren en zijn opvolger Laynez in de toen nog niet
bestaande ‘Jezuïetenorde’ zelf van Joodse bloede. Het boek heeft vooral zijn waarde
voor verzamelaars, als curiosum, dat zo iets in 1954 volmaakt te goeder trouw kan
worden geschreven en uitgegeven.
J.H. Nota

Peter Wust, Im Sinnkreis des Ewigen, Hrg. von Hermann Westhoff, Mit
einem Geleit von Karl Pfleger. - Verlag Styria, Graz, Wien, Köln, 1954,
341 pp., S 74.20.
Een verzameling opstellen, samengesteld uit artikelen van de in 1940 gestorven
Duitse existentiephilosoof Peter Wust, die door Max Scheler vooral weer

Streven. Jaargang 8

277
tot de praktijk der Katholieke Kerk terugkeerde en juist in zijn levend geloven een
nieuwe kracht vond om door te denken. Deze opstellen zijn zo geordend, dat ze alle
als thema hebben: de mens in de actualiteit van onze dagen. Bedoeling is de lezer
smaak te doen krijgen in Wust, zodat men hem ook in zijn zwaarder werk zal gaan
bestuderen, en hem beter begrip voor diens wijsbegeerte te schenken. Ook afgezien
van deze bijbedoeling zijn de heldere uiteenzettingen over de moderne mens, de
religieuze mens, de mens als geschiedeniswezen, mens en philosophie enz. van grote
waarde voor ieder die voor deze onderwerpen belangstelling heeft.
J.H. Nota

Literatuur
Klassieken uit de Ned. Letterkunde. Dr J. van Mierlo, Uit de strophische
gedichten van Jacob van Maerlant. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954,
179 pp., f 3.60.
Als no. 3 van de reeks ‘Klassieken’ heeft de grote kenner der Middeleeuwse poëzie
een aantal gedichten van van Maerlant uitgegeven. In de inleiding worden
achtereenvolgens de tijd, de dichter en de strophische gedichten kort en zakelijk
behandeld. Dat Jacob zijn naam zou ontlenen aan Maerlant zijn geboorteplaats en
niet aan Maerlant van Oost-Voorne wijst de inleider af. In deze uitgave zijn
opgenomen Wapene Martijn, (de Eerste Martijn); Een disputatie van onzer vrouwen
ende van den heilighen cruce; Van den lande van Oversee en Der kerken claghe.
Van alle vier gedichten is naast de middeleeuwse tekst een moderne weergave
afgedrukt; zodat ze door een groter publiek gewaardeerd kunnen worden.
Joh. Heesterbeek

Hadewych d'Anvers. Poèmes des Béguines, traduits du Moyen-Néerlandais
par Fr. J.-B.P. (Coll. La Vigne du Carmel). - Edit. du Seuil, Parijs, 1954,
188 pp.
Men mag de overtuiging hebben, dat Hadewych's mystieke poëzie alleen in het
origineel werkelijk kan gewaardeerd worden. Doch dan blijft haar werk slechts voor
een enge lezerskring toegankelijk. Wanneer onze grootste dichteres ooit de plaats
moet krijgen die haar toekomt in de wereldletterkunde, dan kan dit enkel met de hulp
van vertalingen en moderne bewerkingen. Het heeft dan ook weinig zin er over te
treuren, dat zoveel van de bekoring en kracht van het oorspronkelijke vers in de
vertaling noodzakelijk verloren gaat. We mogen ons integendeel ten zeerste over
deze Franse vertaling verheugen: ze vergde een ontzaglijke moed, kennis, en talent.
Ze is goed, verantwoord, en trouw. Een repraesentatieve keuze werd gedaan uit de
Strophische Gedichten en Mengeldichten (waarbinnen, als Nieuwe Gedichten
onderscheiden, de gedichten van de onbekende navolgster van Hadewych). Inleiding
en nota's zijn uitstekend voor deze bescheiden uitgave en onmisbaar voor wie met
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de dichteres en de geestelijke bewegingen van haar tijd niet vertrouwd is; ze getuigen
van inzicht in de status quaestionis der verschillende problemen, van een serene
houding tegenover de wel eens meer gepassionneerde dan objectieve stellingname
onzer eigen specialisten, en van wetenschappelijke bescheidenheid.
A. Deblaere

Dante Alighieri, Vita Nova, trad. par A. Pézard. - Unesco, Parijs; Edit.
Nagel, Parijs, 1954, 252 pp., Fr. Fr. 795.
De Vita Nova is steeds één van de veel vermelde maar weinig gelezen, zelfs moeilijk
bereikbare, werken van Dante geweest. De uitgave van de Unesco maakt dit
meesterwerk voor ruimer publiek toegankelijk. De prozatekst in een keurige en
terdege verantwoorde Franse vertaling, de verzen in het Toscaans, vergezeld van een
Franse bewerking. Nuttige nota's en commentaar besluiten het boek. De Inleiding,
in een bevattelijke maar daarom niet minder wetenschappelijke praesentatie, situeert
de Vita Nova in de ontwikkeling van de contemporaine letterkundige en wijsgerige
cultuur, en legt de evolutie uit in Dante's opvatting over de liefde.
Een boek, dat zijn plaats verdient in de bibliotheek van ieder humanistisch
gevormde.
A. Deblaere

Grace Frank, The Medieval French Drama. - Clarendon Press, Oxford,
1954, 296 pp., 30 sh.
Schr. geeft een volledig en overzichtelijk beeld van de ontwikkeling van het
Middeleeuws toneel in Frankrijk. In grote trekken komt dit overeen met wat er in
andere Westeuropese landen op dit terrein geschiedt. Deze studie vertoont weinig
diepgang, omdat schr. zich tevreden
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stelt met, en weinig anders beoogt dan, het geordend voorleggen van de gegevens.
De diepere reden van een bepaalde ontwikkeling wordt niet gegeven, waarschijnlijk
omdat een antwoord haar zou dwingen tot een vergelijkende studie van stromingen
op toneel-gebied in naburige landen. Als inleiding en overzicht blijft het boek
waardevol, uiteraard vooral voor de student en de vakman.
W. Peters

Zwolse drukken en herdrukken no 11 en 12. Dr F. Veenstra, P.C. Hooft
Barto. Dr L. Roose, Religieuze poëzie van Cornelis Crul. - W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwole, 1954, resp. 200 en 98 pp.
Een uitvoerige, een gedegen en van een grote ‘Hooftse’ kennis getuigende studie
gaat de tekst van de Baeto vooraf. Uitvoerig en gedegen zonder twijfel en de
aandachtige lezer kan heel wat opsteken van hetgeen dr Veenstra in de eerste honderd
bladzijden van dit deeltje verwerkt. Te meer klemt dit daar de studie over Hooft's
werk(en) allesbehalve een afgegraasd veld is. Wél vraagt men zich af of een dergelijke
uitvoerige beschouwing niet wat al te breed is geworden als inleiding tot één treurspel.
De tekst van de Baeto is de onveranderde herdruk van de eerste editie van 1626.
Aan de religieuze poëzie van Cornelis Crul (16e eeuw) gaat o.m. de vraag vooraf
of Crul het oude geloof getrouw is gebleven of de hervorming is toegedaan. Een
nogal betwiste kwestie. Dr Roose toont aan dat uit zijn werken niet op te maken is
dat hij zijn voorvaderlijk geloof zou hebben prijsgegeven, m.i. op goede gronden.
Een aantal refreinen benevens een paar psalmbewerkingen worden in dit deeltje
afgedrukt. De gedichten vertonen nog sterk rederijkerskenmerken. Levendigheid kan
hun niet ontzegt worden.
Joh. Heesterbeek

Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde no. 2 en 3. Dr W.J.C.
Buitendijk, Nederlandse strijdzangen uit de 16e en de eerste helft der 17e
eeuw. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954, 166 pp.
Uit de menigte strijdliederen die onze letterkunde der 16e en 17e eeuw rijk is, heeft
dr Buitendijk een keuze gedaan waarvan hij verantwoording aflegt in zijn inleiding.
Hij heeft vóór alles zijn keuze niet doen afhangen van de historische doch van de
aesthetische waarde van het lied. Een gelukkig standpunt dat een zeer geslaagde
bloemlezing heeft opgeleverd. Van belang is ook hetgeen de inleider zegt over de
verschillende aard der liederen van de 16e én van de 17e eeuw. Trouwens in meer
dan één opzicht is de inleiding op de bundel een zeer geslaagde. Men leze b.v. wat
dr Buitendijk zegt over het Wilhelmus en al het geschrijf over deszelfs auteur; over
Valerius en Revius. Het jaartal 1670 (op blz. 47) zal wel 1570 moeten zijn.
Joh. Heesterbeek
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Bas de Bont, Existentie met pretentie. N.V. De Pelgrim, Eindhoven, 1954,
45 pp.
Een klein getal gedichten waarvan enige een ironische tint meedragen, en dit zijn
niet de minstgeslaagden. Een bundeltje waarvan de lezer met een zeker genoegen
kennis neemt, doch dat hem geen diepe voldoening zal schenken.
Joh. Heesterbeek

Cultuurleven
A. Feulner en Th. Mueller, Geschichte der deutschen Plastik (Deutsche
Kunstgeschichte, Bd 2). - F. Bruckmann-Verlag, München, 1953, 656 pp.,
27 × 21 cm., 523 Bilder, 12 klpl., geb. D.M. 50.
Aan een omvangrijk boek als de Geschichte der Deutschen Plastik begint men slechts
met een goede dosis wetenschappelijke moed. Men verwacht lange boekenlijsten en
verwijzingen en noten. Niets van dit alles treffen we aan in dit boekdeel van de
Deutsche Kunstgeschichte. Werden onze verwachtingen op dit punt enigszins
teleurgesteld, toch durven we niet van een leemte spreken. Van de eerste bladzijden
af boeit de schrijver door zijn ruime geest en zijn rustige uiteenzetting. We lezen dit
boek verder, niet meer om een of andere toeschrijving scherper gefundeerd, een of
andere persoonlijkheid beter belicht te zien, maar om de geestrijke situering van de
kunstverschijnselen der Middeleeuwen in het landschap van het ganse geestesleven
te overschouwen. Dat deze diepzinnige en fijn gestelde uiteenzetting soms iets
schematisch uitvalt mogen we wellicht toeschrijven aan het feit dat de auteur Adolf
Feulner de tijd niet heeft gehad om zijn boek af te werken. Toen hij stierf, even na
het afwerken van het vierde hoofdstuk, had zijn
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tekst de maat overschreden die voor het gehele werk was vastgesteld. Dit bracht mee
dat Th. Müller, die het werk aanvulde en uitgaf, de eerste hoofdstukken sterk moest
bekorten om de overige perioden nog een plaatsje te gunnen. Müller heeft zich
uitstekend van zijn delicate taak gekweten zodat het verschil tussen de twee delen
niet al te opvallend is. Wel voelen we dat het accent wordt verplaatst. De algemene
overzichten van de wijze Feulner moeten plaats maken voor een meer gedetailleerde
studie van de kunstwerken zelf. Toch blijft de eenheid van het boek bewaard als de
beste schets van de ontwikkeling der Duitse beeldhouwkunst en een zeker waardevolle
poging om de wezenstrekken ervan opnieuw vast te leggen. Wanneer we dit boek
niet op de lijst der wetenschappelijke werken mogen stellen, dan moeten we in elk
geval een nieuwe waarde geven aan het woord vulgarisatie, die in deze zin de vrucht
en misschien de hoogste vorm van wetenschap wordt.
G. Bekaert

Jean Cassou, Die Impressionisten und ihre Zeit. - Droemersche
Verlagsanstalt, München, 1954, 30 pp., 32 × 24 cm., 96 pl. waarvan 48
klpl.
Deze verzameling kunstplaten is niet de eerste gewijd aan de Impressionisten. Reeds
in 1937 verscheen in de Phaidoonverlag te Wenen een groot album samengesteld
door L. Goldscheider en ingeleid door W. Uhde. Het nieuwe album van J. Cassou
heeft alvast dit op het oudere voor dat de inleiding synthetischer is gesteld met de
beheersing van het onderwerp, eigen aan J. Cassou; dat van de 96 platen 46 in goede
kleurreproducties zijn weergegeven; dat de inleidende studie wordt aangevuld door
uitgewerkte biografische nota's en tenslotte dat er een, zo niet volledige dan toch
uitgebreide, bibliografie is opgenomen. De keuze der reproducties in dit album is
niet uit het vorige overgenomen en men vindt hier ook niet de klassieke keuze.
Tevergeefs zoekt men naar enkele meesterwerken van Manet of naar de schoonste
schilderijen van de oude Renoir. En meteen raken we het delicate punt van dergelijke
verzamelingen: de keuze van de afbeeldingen. J. Cassou is er zeker in geslaagd de
meeste schilders te typeren door een kleine keuze uit hun werk. Toch kunnen we
geenszins aannemen dat hier de beste werken van de meesters werden opgenomen.
Blijkbaar was het Cassou ook te doen niet alleen de verschillende persoonlijkheden
te karakteriseren maar een beeld te schetsen van de hele impressionistische periode.
Zo lijkt het dan ook verantwoord kunstenaars als Cézanne, Van Gogh, Redon,
Rousseau, Seurat op te nemen, die in het eerste album over de Impressionisten waren
geweerd.
Hoewel ook dit werk en deze keuze ons nog niet als de klassieke voorkomt,
betekenen deze toch een stap vooruit tot de juiste waardering en begrip van het
impressionisme als cultuurstroming.
G. Bekaert

Robert Genaille, Bruegel de Oude. - Elsevier, Brussel-Parijs-Amsterdam,
1954, 118 pp., 140 pl. en klpl., 29 × 23 cm., Fr. 695.
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Dit nieuwe Bruegelboek is uiteraard moeilijk samen te vatten. Het was de bedoeling
van Rob. Genaille te reageren tegen de al te systematisch opgezette portretten van
Bruegel als boerenschilder, filosoof, revolutionnair. Daarom vermijdt hij ons op zijn
beurt een volledig afgewerkt portret aan te bieden. Zijn opvatting over Bruegel leren
we kennen uit een als het ware impressionistische schets van bedenkingen over leven
en werk van de veelzijdige Vlaamse Renaissancemeester. We smaken er misschien
niet de voldoening van duidelijk te horen wie en wat Bruegel was. Maar in dit opstel
beleven we het hoge geestelijk genot dieper door te dringen in de geest van een groot
mens. Veel aandacht wordt besteed aan de traditie waarmee Bruegel zijn genie heeft
gevoed. Het oeuvre zelf wordt verdeeld over de aanvang met de tekeningen en
gravures (1552-1559); Bruegel's goedlachsheid (1562); Bruegel, klankbodem van
het Antwerpse leven (1565); Bruegels classicisme (1565); variaties op verworven
thema's (1566); Luilekkerland, een onderbreking (1567); de kermissen, een poging
tot ontvluchting (1568); verbitterde ontgoocheling (1568). In deze verschillende
perioden - waar toch ook heel wat systematisatie in steekt! - worden schilderijen en
tekeningen globaal en afzonderlijk gekarakteriseerd. Het commentaar erbij is steeds
nieuw en blijkbaar gegroeid uit een lange vertrouwdheid met het werk van Bruegel
en van zijn tijdgenoten en uit een degelijke kennis van de tijd en het land waar Bruegel
heeft geleefd en gewerkt. Dit terugplaatsen van het genie in de alledaagsheid van
een tijd en een traditie, zonder het genie daarbij te doden, lijkt ons wel de bijzonderste
verdienste van dit nieuwe werk over Bruegel.
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Interessante aantekeningen bij de tekst, critische nota's bij de afbeeldingen, bibliografie
maken van dit werk een standaardwerk. Jammer genoeg zijn noch de kleurplaten
noch de zwart-wit-afbeeldingen van de beste kwaliteit.
G. Bekaert

Sir Alan H. Gardiner, Mrs Nina M. Davies, La peinture égyptienne
ancienne, 3-4, aangepast door A. Champdor. - Albert Guillot, Parijs, 1954,
10 p. tekst en 10 klpl., 34 × 26 cm., 2000 Fr. Fr. per deel.
De eerste twee bundels met kleurplaten van Egyptische schilderijen, gekozen uit de
grote verzameling van Davies en Gardiner, hebben we reeds aanbevolen. In de derde
en vierde bundel, die even voornaam worden gepresenteerd, treffen we wellicht niet
zoveel grote meesterwerken aan als in de voorgaande. Het interessante van de
voorstelling heeft meer dan de innerlijke waarde de keuze bepaald. Maar ook in deze
werken gaat de kwaliteit van de Egyptische schilderkunst niet te loor. De minutieuze
en bewogen jachtpartijen van Touth-ank-hamon kunnen moeilijk vergeleken worden
bij de grootse bewening uit Ramose's graf, afgebeeld in de vorige bundel. Daarom
echter zijn zij nog niet te verwaarlozen. Zij horen bij een volledig overzicht van de
Egyptische schilderkunst dat ons deze prachtige reeks albums wil bieden.
G. Bekaert

Paul Rivet, Cités Maya (Les Hauts Lieux de l'Histoire, 4). - Albert Guillot,
Parijs, 1954, 195 pp., 32 × 24 cm., 197 phot. waarv. 10 klpl., 2 K., 5 plans,
geb. Fr. Fr. 4500.
In de kroniek ‘Najaar van Hellas’ (Mei 1954) hebben wij de drie opstellen van Albert
Champdor in de reeks ‘Les Hauts Lieux de l'Histoire’ vermeld als dichterlijke
evocaties van exotische werelden. Het vierde deel van deze reeks handelt over een
cultuur die, meer nog dan de voorgaande, de nieuwsgierige verbeelding kan prikkelen.
Albert Champdor had er ons een enthousiast essay over geschreven. Dit doet P. Rivet,
de nauwgezette wetenschapsman, niet. Hij laat het bij een enigszins dorre
samenvatting van de kennis die wij op dit ogenblik van de stedencultuur der Maya's
bezitten. Hij geeft een beschrijving van land en volk, van zijn geschiedenis, zijn
maatschappelijk en religieus leven. Ook over de kunstwerken is zijn uiteenzetting
exact. En heeft hij slechts enkele woorden te zeggen over ieder der verscheidene
technieken, geen enkele laat hij onbesproken. Zo is dit vierde deel een studie geworden
zonder de poëtische verrukking van de drie voorgaande. Maar ook een studie kan
bewondering en ontroering vertolken. Dit is het geval in het luxueus-uitgegeven boek
van P. Rivet.
G. Bekaert
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Martin Davies, The National Gallery London, vol. I - Les Primitifs
Flamands, I, Corpus de la Peinture des Anciens Pays-Bas méridionaux
au quinzième siècle, 3, fascicules 6-13. - De Sikkel, Antwerpen, 1954, VI
pp., 116 pp., 280 platen, ing. Fr. 420, geb. Fr. 480.
Deze nieuwe, belangrijke band van het Corpus der Vlaamse Primitieven is ontstaan
uit de samenwerking van de beste Engelse en Belgische specialisten. Hij vormt het
eerste van twee delen, gewijd aan de Vlaamse Primitieven van de National Gallery.
Het laboratorium-onderzoek van de schilderijen gebeurde onder leiding van R.
Sneyers, P. Coremans en J. Thissen, terwijl Martin Davies, de conservator van de
National Gallery en uitnemend kenner onzer oude meesters, het iconografisch,
picturaal en historisch onderzoek op zich nam. Aan hem werd ook het opstellen van
de tekst opgedragen. Zijn studies zijn accuraat en grondig, zijn conclusies genuanceerd
en strikt gemotiveerd, getuigend van een onbevangen wetenschappelijke eerlijkheid,
die hem overigens in staat stelt meer dan één opinie, die hij in zijn Early Netherlandish
School van 1945 verdedigde, te herzien of scherper vast te stellen. Zijn volle
bruikbaarheid zal dit boek eerst krijgen samen met de tweede band, die de registers
en referenties voor beide zal bevatten. Onder de merkwaardigste hier behandelde
werken vinden wij o.a. de Graflegging en het Mansportret van Dirk Bouts, twee
portretten van de Campin-groep, de Doornenkroning van Bosch, de Bernardinus de
Salviatis- en Ricardus de Capella-panelen van David. De grootste schatten echter uit
zijn rijke verzameling, waarbij de Van Eyck's en Van der Weyden's, schijnt Davies
voor zijn tweede band te hebben willen bewaren.
De overvloedige illustratie, waarbij elk schilderij tot in de details fotografisch
ontleed wordt, zal voor ieder kunstkenner en -liefhebber even welkom als nuttig
blijken. Het wil ons echter voorkomen, dat de uitvoering van een aantal platen beter
verzorgd had kunnen zijn. Soms vraagt men zich af, of een zekere onduidelijkheid
te wijten is aan de opname, de

Streven. Jaargang 8

281
foto-afdruk, het cliché of het drukken; enkele malen wijst de aanwezigheid van witte
en grijze stippen er op, dat het drukken niet gebeurde met de bezorgdheid voor
volkomen afwerking, die we van De Sikkel gewend zijn.
A. Deblaere

Assise, images d'une ville. 89 photographies de Charles Jud avec
commentaire de Jean Kroemler. - Les editions St Paul, Fribourg, Suisse,
1954, Fr 9.80.
Een reiziger, die het voorrecht heeft gehad, enige uren door te brengen in dit kleine
stadje van Umbrië, dat als 't ware schijnt opgehangen tegen de bergen en omgeven
is van groene olijfbomen, zal er een eeuwigdurende herinnering aan blijven bewaren.
Het heiligdom van St Franciscus, het klooster van St Clara, de steile hoge straatjes,
het wonderlijk mooie landschap, de sfeer van St Franciscus, dat alles komt ons weer
levendig voor de geest bij het doorbladeren van dit kostbare boekje dat voor de
Assisië-bezoeker van blijvende waarde is.
M. Smit

Bertus Aafjes, Morgen bloeien de Abrikozen. - J.M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1954, 254 pp., f 7.90.
Een der vruchten van Aafjes' twee- of driejarig verblijf in Egypte is dit aardige boekje.
Hij heeft over Egypte belangrijker dingen geschreven in dicht en ondicht, maar een
aardiger, beminnelijker, onderhoudender werk dan dit ken ik niet van zijn hand. Hij
vertelt hier zo ongeveer zijn dagelijks ervaren, zijn leven en beleven van elke dag
zoals Aafjes dat kan, fris en levendig, kleurig en boeiend, zonder enige pose of
dikdoenerij. Belevenis rijt zich aan belevenis; elk hoofdstuk heeft een pointe of vormt
een afgerond gebeuren; ernst en humor wisselen elkaar af en bij het einde heeft men
werkelijk een stuk Egyptisch leven met Aafjes meegemaakt. De lust in Oosterse
spreuken en spreekwoorden viert zich uit in menig hoofdstuk; Oosterse berusting in
Allahs wil en Oosterse sluwheid gaan hier vaak een merkwaardig verbond aan. Wie
enige uren naar Aafjes wil luisteren door dit boek te lezen, zal er geen spijt van
hebben.
J. v. Heugten

Geschiedenis
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden. Deel VIII, afl. 3-4 1954.
- M. Nijhoff, Den Haag; De Sikkel, Antwerpen, 176 pp., per jrg. Fr. 285,
f 19.
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Het historisch tijdschrift van de geschiedschrijvers van Noord en Zuid brengt een
eerste degelijk gedocumenteerd artikel van de hand van Dr F. Blockmans, waarin
hij aantoont dat er te Antwerpen waarschijnlijk reeds van af de Guldensporenslag in
1302 officieel erkende ambachten waren, terwijl Dr Wijffels in een uitvoerige studie
over de oorsprong der ambachten in Vlaanderen en Brabant het begin op 1384 stelde.
Dr J.J. Poelhekke onderzoekt de pamfletten van het jaar 1650 en komt tot het
opvallend besluit dat de stadhouder Willem II en zijn omgeving zich nog de
historische gebondenheid der Nederlanden bewust waren, en dat de prins, als hij dat
jaar niet gestorven was, wellicht aan een herstel der eenheid zou hebben gewerkt.
In de aantekeningen brengt Mr P. Boeles interessante gegevens over de handel
van Groter-Friesland met Frankrijk vooral in de 7e eeuw; daarna staaft Prof. Dr H.
Van Werveke, tegen Dr P. Rogghé, zijn stelling dat de zwarte dood omstr. 1350
slechts beperkte schade in de Nederlanden heeft aangericht; tenslotte wijdt R. Van
Caeneghem belangwekkende beschouwingen aan Prof. Génicot's ‘Les lignes de faîte
du Moyen Age’.
Het belangrijkste deel vormt wellicht de lange Kroniek waarin de voornaamste
feiten en publicaties op historisch gebied in Noord en Zuid systematisch worden
uiteengezet. Een Suid-Afrikaanse Kroniek 1952 en een paar boekbesprekingen
besluiten dit interessante nummer.
M. Dierickx

Helmut Paulus, De Koning van Sion. Nederl. van J.H.P. Jacobs
(B.F.T.-Combinatie, 5). - P. Vink, Antwerpen, 1954, 278 pp., geb. Fr. 150
(in reeks Fr. 95).
Rond 1530 veroverde de fanatieke sekte der Wederdopers het bestuur van de stad
Munster in Westfalen. De profeet Jan van Leyden kreeg de hoofdrol toebedeeld. Met
list en handigheid, maar weldra ook met meedogenloos geweld vestigt hij een
theocratische staat. Terwijl de bisschop van Munster de stad belegert, weet hij zich
nog te laten uitroepen tot koning. Op dit historische stramien heeft S. een goede
roman geborduurd. Het verhaal verloopt op een snel filmisch gehouden ritme van
korte en pakkende taferelen tot aan de uiteindelijke catastrofe. Soms doet het ons
wat te romantisch aan. S. gaf zich verder
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niet te veel moeite om dieper te peilen naar de historische, culturele en religieuze
achtergronden van dit vreselijke drama. Al stonden de ‘uitverkoren'’ profeten boven
elke zedewet, toch blijft S. discreet in zijn beschrijving van het morele libertinisme
van zijn personages. Kortom vlotte lectuur voor volwassen, meer avonturenroman
dan wel cultuurroman.
P. van Doornik

Robert Rock, Zo streed Eylenbosch, Woord Vooraf van A. Cool. - Uitg.
Het Volk, Gent; A.C.V., Wetstraat, 127, Brussel, 1954, 350 pp., geïll., Fr.
100.
Reeds vanaf 1856 werden naar het voorbeeld van de Engelse ‘Trade Unions’ te Gent
vakbonden gesticht. Ze waren uitsluitend als beroepsverenigingen in christelijke
geest opgevat. Anseele wist ze echter in te palmen en naar het socialisme en de
politiek te oriënteren (rond 1875). Hierop werden de christelijke arbeiders verplicht
zich met vrije syndicaten, mutualiteiten enz. te verbinden (vanaf 1886). Eén der
centrale figuren van deze beweging was Eylenbosch, de stichter van het dagblad
‘Het Volk’. Dit werk is eerder een boeiende, rijk gedocumenteerde en volks
geschreven kroniek dan een levensbeschrijving. Bedoeld voor de leden van het A.C.V.
bij gelegenheid van het jubeljaar mag het geslaagd heten. Een levensschets van
figuren als Eylenbosch, Verhaegen, Ronse, Helleputte enz., waarin vooral de persoon
en niet zozeer de daden naar voren komt, dient echter nog geschreven.
R. Rousseaux

Psychologie en paedagogie
Dr M.J. Langeveld, Inleiding tot de studie der peadagogische psychologie
van de middelbare-schoolleeftijd. - J.B. Wolters, Groningen-Djakarta,
1954, 5de opnieuw herziene druk, f 10.75.
In zijn voorwoord bij de vijfde druk gaat Prof. Langeveld kort op enkele vragen in,
die hem over dit boek in de loop der jaren zijn gesteld, het zou mij echter niet
verwonderen, wanneer de schrijver zelf met veel meer innerlijke bezwaren uiteindelijk
gemeend heeft ‘het boek toch in grote lijnen te moeten laten zoals het is en zoals het
dienst doet’.
Het boek is uniek in ons taalgebied en het is feitelijk onmisbaar, bij mijn weten
vindt men nergens zulk een rijke en tegelijk critisch gewogen introductie in de gestelde
problemen der paedagogische psychologie, maar het boek heeft tevens reeds een
geschiedenis (men bedenke, dat de eerste druk in 1937 verscheen) en zo is het niet
verwonderlijk, dat soms de vraag rijst, of het nu nog veel zin heeft op deze bepaalde
manier diverse vraagstukken te behandelen. Anders geformuleerd: Langeveld heeft
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zijn werk practisch bij elke druk zorgvuldig gereviseerd, doch in zijn probleemstelling,
de manier van uiteenzetten en van positie kiezen is het een product gebleven van een
wetenschappelijke stellingname, waar de schrijver boven uitgegroeid is. Eigenlijk
zou het boek geheel opnieuw geconcipieerd moeten worden, wilde het de schrijver
zelf op het niveau van zijn tegenwoordige inzichten geheel voldoen. Om slechts een
paar voorbeelden te noemen: het is, los gezien van de geschiedenis van dit boek,
bevreemdend, dat betrekkelijk weinig geinsisteerd wordt op het wezen der
paedagogische psychologie, waarover de schrijver zelf in 1951 zulke fundamentele
zaken schreef. Zo is m.i. ook uit de geschiedenis van het boek te verklaren, dat niet
meer reliëf gegeven is aan het eigene van de middelbare scholier tegenover andere
jongens en meisjes van gelijke leeftijd; dat de puerale periode niet scherper omlijnd
is en dat aan de zgn. adolescentie-periode, die ook op de middelbare school haar
intrede doet, geen aandacht besteed is.
Dit is geen critiek, omdat - afgezien van tijdsgebrek - het haast ondoenlijk is zelf
uit te maken, op welk moment men een geestesproduct uit een vorige periode moet
laten voor wat het was, en het waagstuk zal ondernemen van een totaal nieuwe
conceptie. Met alle dankbaarheid en alle eerbied voor het pionierswerk, voor de
ongelooflijke hoeveelheid eruditie, die daarin opgehoopt is, voor de geestelijke strijd
om de vinding, waarvan bijna elke bladzijde getuigenis aflegt, geloof ik toch, dat
langzamerhand de tijd voor een nieuwe aanpak rijp wordt. De schrijver moge deze
suggestie in welwillende overweging nemen, ik zou niet weten, wie anders dit
noodzakelijke werk zou kunnen doen. Ik ben mij ervan bewust, dat het niet eenvoudig
zal zijn, niet het minst om het feit, dat dit standaardwerk der paedagogische
psychologie feitelijk ook een geschiedenis van het psycho-paedagogisch onderzoek
geeft, die o.a. de studenten
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moeilijk kunnen missen, maar die anderzijds veel plaatsruimte opeist.
Al met al is het boek ook in deze vorm, nu nog, een grootse prestatie, het is en
blijft één van de boeken, die men door uit te lenen kwijtraakt, maar die men niet kan
missen. Bijzonder aanbevolen aan de leraren.
Perquin

Frater Martinio Fritschy, Lectuur voor kind en jeugd. Geschiedeniswezen,
verspreiding van goede lectuur voor de katholieke jeugd, opvoedkundige
brochurenreeks, nummer 169. - Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis,
Tilburg, 1954, 56 pp., f 3.75.
Een lezenswaardige brochure naar aanleiding van het 30-jarig bestaan van de I.D.I.L.
afd. Katholieke Keurraad voor Jeugdlectuur.
Perquin

Fr. J. Rombouts, Psychologie der schoolvakken, Serie: Psychologie voor
Opvoeders. - Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1954, 342
pp., f 6.50.
Met grote belangstelling heb ik dit boek van Fr. Rombouts doorgewerkt en ik meen,
dat wij hier te doen hebben met één van zijn beste werken, al zal men het mij niet
kwalijk nemen, dat ik nog de nodige vragen heb en hier en daar van mening verschil.
Van harte aanbevolen.
Perquin

Prof. Dr F.J.J. Buijtendijk, Prof. Dr A. Kriekemans, Dr E. Ringel, De
Invloed van de paedagogische situatie op de geestelijke volksgezondheid.
- Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1954, 55 pp., f 1.50.
Het zijn drie referaten, die gehouden zijn op de Algemene Vergadering van de
Katholieke Centrale Vereniging voor geestelijke volksgezondheid op 7 April 1954.
Dr Ringel belichtte de paedagogische situatie in Oostenrijk, Kriekemans die in
België en Buijtendijk die in Nederland. Vanzelfsprekend is het een uiterst moeilijke
opgave een samenvattende beschrijving te geven van de paedagogische situatie,
waarin dan bepaalde markante trekken naar voren komen, die met de geestelijke
volksgezondheid samenhangen. Voor zover ik het kan beoordelen, zijn de sprekers
daarin voor een goed deel geslaagd, waarbij ik aan Kriekemans de eer zou willen
geven op de meest overtuigende wijze de situatie getekend te hebben. Hoe het ook
moge zijn, de lezing van deze referaten zij aan ieder aanbevolen.
Perquin
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Romans en verhalen
Walter Breedveld, Sandra. - De Fontein, Utrecht: Sheed & Ward,
Antwerpen, 1954, 254 pp., f 7.90.
Breedveld, die met Hexspoor tot nu toe zijn hoogtepunt als romanschrijver bereikte,
publiceert thans een nieuwe gave roman, Sandra. Het boek is gaver en evenwichtiger
dan Hexspoor, het is voortreffelijk van structuur en compositie, het mist allerlei
bijwerk en uitweiding, wat zijn voorganger nog enigszins ontsierde. In één opzicht
lijkt het mij bij Hexspoor achter te staan, het heeft niet de drukkende, zeer menselijke
tragiek daarvan. Het innerlijk conflict van Sandra, een overigens uitstekend geschreven
figuur, is zo apart, staat zo ver af van de gewone menselijke ervaring, dat het niet zo
gemakkelijk is na te voelen als Hexspoors tragedie. Dit maakt de roman minder
boeiend en menselijk bewogen. Overigens is de omgeving goed en overtuigend
beschreven. De moeder van Sandra's vriendin Maria is nog te zeer carricatuur; de
andere personages en heel het Bosse décor zijn goed getroffen. De ‘these’, die
Breedveld wil uitwerken en verhalend bewijzen, werkt een beetje belemmerend.
J. van Heugten

Anna Blaman, Op Leven en Dood. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1954,
244 pp., f 8.90.
Op Leven en Dood is een soort levensbiecht van een innerlijk in nood geraakt en
ontwricht intellectueel, die hoe langer hoe meer vereenzaamt en zich afsluit voor
zijn medemensen, een ik-roman. Dergelijke romans, die zich gewoonlijk om een
psychisch probleem concentreren, worden tegenwoordig graag geschreven en zijn
meestal erg vervelend. Ook Op Leven en Dood boeit maar matig. Het schrijvend
subject en zijn lotgevallen zijn te onbelangrijk om hevig te interesseren, hoe subtiel
er allerlei zielsverwikkelingen ook in beschreven worden. Bovendien is er de
atmosfeer al te onfris wegens de sexuele preoccupaties van de ik-schrijver. Wat ieder
normaal voelend mens gerespecteerd en min of meer heilig gehouden wil zien
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wordt hier zo banaal en respectloos behandeld, zo cru en grof, dat we dit boek liefst
ongeopend zouden laten. Anna Blaman zou verstandig doen haar talent op gezondere
themata te richten.
J. v. Heugten

Erik West, De indringster. - Thijmfonds, Den Haag, 1954, 279 pp., f 6.25.
E. West heeft reeds verscheidene boeken in het Thijmfonds gepubliceerd; goed
verzorgde romans die men graag leest. Deze laatst-verschenen roman behoort wel
tot de beste die de auteur tot nu toe het licht heeft doen zien. Het is de geschiedenis
van een Zeeuws geslacht dat, rijk geworden door meedogenloze hardheid jegens hun
medemensen, door hebzucht en vrekkigheid hun bezittingen steeds weet te
vermeerderen. Dan komt een vrouw in de familie, een mooie maar hooghartige vrouw
en met haar begint de ommekeer, tot het tragisch einde van het oude familiehuis en
het geestelijk verval der Van Ontrives, het Zeeuws geslacht. Een sterk geschreven
boek, dat boeit tot het einde.
Joh. Heesterbeek

Robert Neill, Bij wassende maan. Nederl. van Karel Deenen. - De Fontein,
Utrecht; Sheed and Ward, Antwerpen, 1954, 222 pp., f 7.90.
Neill's verhaal speelt zich af in Engeland in 1679. Dank de beschuldigingen van Titus
Oates aan het adres der katholieken was de godsdienstvervolging weer in kracht
toegenomen. Het boek geeft een levendig beeld van het 17e-eeuwse Engelse leven
in de stad en vooral op het land. Londen en de glooiende hellingen van Lancashire
zijn de plaatsen waar deze spannende en mysterieuse geschiedenis plaats vindt. Een
boek vol leven, complotten, achtervolging, wraak en ontmaskering, dat de lezers een
blik laat slaan in de moeilijke positie der Engelse katholieken onder Karel II. Zeer
aanbevolen.
Joh. Heesterbeek

Hans Werner Richter, Sporen in het zand. Geaut. vertaling van M.G.
Schenk. - De Boekerij, Baarn, 1954, 240 pp., f 7.90 en f 6.15.
Een dorp aan de Oostzee, tussen 'n steile kust en beukenwouden, waar de jeugd van
een jongen zich afspeelt. Een stuk autobiographie heeft Richter in dit werk gegeven.
Een in velerlei opzicht onhandige jongen, een naïeve idealist, doch gezond van
uiterlijk en innerlijk. Zijn jeugdleven wordt beheerst door zijn wijze moeder en het
meisje Meta. Vooral de moeder is op een sympathieke wijze getekend in haar vastheid
van wil en liefde én haar begrip van haar jongen. Zij ook is het die hem tenslotte de
wereld in stuurt en - al gaat het tegen wil en dank - de knaap trekt het leven in en
vindt zijn bestemming. Een rustig geschreven boek, helder en klaar, sober en
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niet-overladen. Voor een Duits boek opmerkelijk eenvoudig. Met een tikje spot en
heimwee, met humor en liefde is dit simpele leven verwoord. Een boek dat men
graag leest. De vertaling is goed.
Joh. Heesterbeek

C. Baartman, Dokter, ik vertrouw u. - La Rivière en Voorhoeve, Zwolle,
1954, 195 pp., f 6.90 en f 5.40.
In samenwerking met een bevriend arts is dit boek geschreven. ‘Samen met hem ben
ik de praktijk ingegaan’, aldus de schrijver, ‘ik zag hoe hij dikwijls voor
onbetekenende gevallen uit zijn bed werd gehaald. Zo ontstond het ware verhaal
over het leven en de praktijk van een huisarts’. De bewogen geschiedenis van een
plattelandsdokter is in dit boek met spanning beschreven; de overvolle wachtkamers,
de overbelaste spreekuren en de funeste gevolgen die hieruit ontstaan voor het
doktersgezin. Een boek dat niet in de eerste plaats terwille van het verhaal geschreven
is, doch de onhoudbare toestand schildert van de mens die altijd en voor ieder klaar
staat en.... nog vaak de laster van zijn medemensen moet ondervinden. Een ernstig
boek dat niet zal nalaten in meer dan één zin indruk te maken.
Joh. Heesterbeek

Bela Just, Dwazen. Vert. van F. Bonneure. - H. Nelissen, Bilthoven, 't
Groeit, Antwerpen, 1954, 248 pp., f 5.90.
Dom Bernhardt, abt van de Trappistenabdij van Neylan droomt er reeds lang van tot
de oorspronkelijke regel van de H. Benedictus terug te keren. Enkele monniken van
zijn eigen abdij heeft hij voor zijn zienswijze kunnen winnen. Welke moeilijkheden
en strubbelingen dit verwekt in de Cisterciënserorde is de inhoud van het eerste deel
van dit werk. In het tweede ontmoet de lezer Dom Bernhardt in de bouwval van een
abdij in Bretagne; hij is er alleen te midden van een vijandige en vrijwel heidense
bevolking. Enige andere ordesleden sluiten zich bij hem aan. De bisschop in wiens
diocees de
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bouwval ligt, begint belang te stellen in dit experiment. En eindelijk meldt zich de
eerste postulant. Het boek eindigt met het mysterieuze verhaal van een mirakel.
De Franse pers heeft het boek enthousiast verwelkomd. En met reden. Een diepe
bewondering komt bij de lezer op voor deze mensen die grote en zware offers brachten
voor het herstel van het zuiver contemplatieve leven. Dwazen is een boek van harde
dramatiek dat machtig aangrijpt van het begin tot het einde. Een zeer mooi boek.
Goed vertaald.
Joh. Heesterbeek

Ruth Feiser, Caroline. Nederlands van M.P.C. Feldbrugge-Gruyter. - De
Fontein, Utrecht; Sheed and Ward, Antwerpen, 1954, 269 pp.
Een vrouw die haar zeven en veertigste verjaardag gaat vieren en een paar uur voor
haar verjaarsdiner zit te peinzen hoe haar leven zou geweest zijn, als...... Hartpatiënte
en wat vermoeid valt zij in bezwijming in haar kamer en, in de enkele minuten voordat
haar man haar bewusteloos vindt en weer bijbrengt, ontrolt zich haar leven zoals het
geweest zou zijn indien deze ‘als....’ werkelijkheid geworden zou zijn. Een
eigenaardige vorm van verhaal, doch wel levendig geschreven. Het boek laat zich
aangenaam lezen. De soort verschijning die aan Caroline's bewusteloosheid
voorafgaat, doet nogal vreemd aan.
Joh. Heesterbeek

Joseph Krumgold.... en nu Miguel. Nederl. van Herman Omloo. - De
Fontein, Utrecht; Sheed and Ward, Antwerpen, 1954, 195 pp., f 7.90.
Dit uit het Engels vertaalde verhaal speelt zich af in Nieuw Mexico in het Zuidwesten
der V.S. Een episode uit het leven van een 13- à 14-jarige jongen die ophoudt kind
te zijn en nog lang geen man is, al komt de ernst hier en daar aardig voor de dag.
Alles tezamen een stuk jongensleven, zeer gaaf en zeer kinderlijk ook, waarin niets
bijzonders gebeurt en waarvan men zich afvraagt waarom dit verhaal als ‘een
hartveroverend boek van zuivere schoonheid’ op de omslag geprezen wordt.
't Komt mij nogal saai voor. De uiterlijke verzorging van dit boek lijkt mij veel te
kostbaar voor dit simpele gegeven.
Joh. Heesterbeek

Hans Martin, Marga. - H.P. Leopold, Den Haag, 1954, 348 pp.
Een boek dat goed geschreven is, levendig van voorstelling, boeiend van inhoud.
Een roman die de lezer met genoegen leest van de eerste tot de laatste bladzijde.
Hetgeen niet betekent dat een katholiek lezer alle levenswijsheid die erin verkondigd
wordt, zal aanvaarden; noch minder met de gegeven oplossingen van velerlei
levenskwesties zal instemmen.
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Een karakter heeft de schrijver vermogen uit te beelden, en met meesterlijke hand.
De figuur van Marga beheerst niet enkel het gehele boek doch zij tintelt van leven.
De minder goede kanten van deze krachtige vrouwenfiguur heeft de auteur noch
verdoezeld noch te scherp aangezet. Een drang om zich door alles heen te handhaven,
leidt bij Marga dikwijls tot een - zij het milde - heerszucht, die zich toch weer
gewonnen geeft waar haar hart liefde ontmoet.
Joh. Heesterbeek

C. Bauer, De geluidsmuur. 2de dr. (Regenboog-serie, 3). - P. Vink,
Antwerpen, 1953, 250 pp., geb. in reeks Fr. 65, buiten reeks Fr. 80.
Gewoonlijk wordt uit een roman een film gemaakt; hier werd een populaire film
naverteld. Het is een goed verhaal, niets meer en niets minder. Gezonde
ontspanningslectuur. Technisch gesproken kan men wellicht zeggen, dat de
‘Supermarine Swift’ uit de film slechts twee reactiemotoren had, en geen vier.
Interessanter is het wellicht dat de bekende Engelse proefvlieger Neville Duke in het
boekje, dat hij heeft geschreven met Edward Lanchberry Sound Barrier, geprotesteerd
heeft tegen de opvatting, die de film, en dus ook deze roman gevulgariseerd hebben,
als zouden bij Mach 1 de roeren altijd omgekeerd werken. Het schijnt geen vaste
regel te zijn, maar afhankelijk te blijven van de luchtgolven, die het vliegtuig verwekt,
en dus ook in zekere mate van zijn bouw.
P. van Doornik

Aloïs Blommaert, Piet Pauwels schrijft een roman. - Hofboekerij,
Hasselt-Heemstede, 1954, 240 pp., Fr. 105 (in reeks Fr. 65).
De eerste, en tevens enige klerk op een gemeentehuis in een klein dorpje wordt bij
de viering van zijn vijf en twintig jaren trouwe dienst smoorlijk verliefd op een
kunstminnend nichtje. Als een middeleeuwse paladijn wil hij het hart van zijn vrouw
veroveren door het schrijven van een adembenemende roman. Dit brengt natuurlijk
allerlei verwikkelingen mede. Eigenlijk komt er weinig schot in het ver-
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haal, en het wordt dan ook wel wat eentonig. De voornaamste verdienste is voor
zeker de prettig keuvelende toon van de schrijver. Zijn milde humor wordt gedragen
door een verzorgde en rijke taal.
P. van Doornik

Ivo Nelissen, De eeuwige prélude (Huisbibliotheek voor het Gezin). Hofboekerij, Hasselt-Heemstede, 1954, 238 pp., geb. Fr. 105 (in reeks Fr.
60).
Wat een jongen lijden kan, wanneer zijn ouders ongelukkig zijn getrouwd: daar gaat
het over. Men voelt dat S. de dieptepsychologie er bij wil betrekken, en op het einde
de godsdienst in de loutering van het offer en de echte liefde. Het klinkt echt, al staat
het wat los van de rest. De achtergrond is Antwerpen tussen de jaren 1930 en 1946:
de crisis, de Fronters, de vlucht in Mei 1940, de collaboratie en de repressie. Wegens
de sexuele problematiek van de puber en kunstenaar, die de hoofdrol speelt, blijft
het een boek voor volwassenen. Voor de rest een mild boek, doch nog onvoldragen
in zijn literaire uitwerking.
P. van Doornik

David Unwin, The Governor's Wife. - Michael Joseph, Londen, 1954, 223
pp., geb. sh. 12/6-.
De zoon van de befaamde Londense uitgever waagt zich na zoveel anderen aan een
roman over de spanningen tussen blanken en zwarten in en rond Zuid-Afrika. Het
blijft altijd een gewaagd spel, want men gaat onmiddellijk vergelijken. Een jonge en
goedmenende Engelsman wordt met een missie belast in een Brits Protectoraat, dat
aan de grens ligt van Zuid-Afrika. De namen zijn gefingeerd, maar iedereen begrijpt
onmiddellijk waar het over gaat. Zijn wegen kruisen die van drie vrouwen, een
geëmancipeerde Zweedse, een romantische dame, de vrouw van de gouverneur, en
een ernstige ontwikkelde zwarte lerares. In de tragische strijd tussen zwart en blank
gaat veel verloren. Blijft ‘the Governor's Wife’ en de held van het boek. Erg diep is
het boek niet, maar schitterend geschreven. Dit laatste zal het wel tot een ‘Book
Society Choice’ gemaakt hebben. Voor volwassenen.
P. van Doornik

Antonio Del Monte, Vulcano (Regenboog-serie, 6). - P. Vink, Antwerpen,
1954, 350 pp., Fr. 80 (in reeks: Fr. 65).
Roman naar de film Vulcano. Een sterk boek, suggestief geschreven, met heel de
fatalistische atmosfeer van het leven op het kleine, dorre vulkaaneiland in de
Middellandse Zee, met de armoede van zijn mensen, die moeten uitwijken om op
hun rots weer te komen sterven, met de aantrekking van de grootstad Napels, waar
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de onwetende meisjes heengelokt worden en hopeloos gevangen raken in de macht
van handelaars in blanke slavinnen. Passie en ongereptheid, bederf en vroomheid,
schoonheid en ondergang, meedogenloosheid van de natuur en van de mensen, rond
de hopeloze, eenzame strijd van Maddalena Natoli om haar zusje te redden voor het
lot, dat het hare was. Lectuur voor volwassenen. Smaakvolle en aantrekkelijke
uitvoering.
A. Deblaere

Jonas Lie, Rejer Juhl, vert. door J. van Rooy (Huisbibliotheek voor het
gezin). - Hofboekerij, Hasselt, 1954, 224 pp., geb. Fr. 105 (in reeks: Fr.
60).
Rejer Juhl, erfgenaam van een vervallen landgoed, verlaat zijn familie en zijn grond
om zijn geslacht er weer bovenop te helpen. Jaren van harde zeevaart, mislukken,
herbeginnen en hardnekkig doorzetten brengen hem tenslotte in zijn fjord terug, waar
hij aan het hoofd van een vissersbedrijf de streek nieuw leven geeft. Hij vergaat met
zijn schip in een stormnacht, maar zijn oudste zoon zal voortzetten wat hij begon:
‘wij moeten vooruit’. Een roman met al het sobere, krachtige realisme van Jonas Lie,
de schilderachtigheid van het Noorse leven, de stoere mannelijkheid van zijn zeevolk,
de hartstocht en de trots van zijn vrouwen. Vlotte vertaling.
A. Deblaere

Harry Blamires, The Devil's hunting grounds. A Fantasy. - Longmans,
Green and Co., London, 1954, 162 pp., 8 s. 6 d.
De opzet van dit fantastisch verhaal doet sterk denken aan The Pilgrim"s Regress
(en dus indirect aan The Pilgrim's Progress van Bunyan) en The Screwtape Letters
(vert. Brieven uit de hel), beide van de hand van C.S. Lewis. De lezer is aanwezig
bij een soort vooronderzoek dat in het hiernamaals plaats vindt, en bezoekt daarna
verschillende steden en plaatsen waar mensen die te licht werden bevonden enige
tijd moeten doorbrengen voor ze wijs genoeg zijn om in de hemel te komen. De
klemtoon ligt hier op het woordje wijs, want schr. gaat het er om de onwijsheid van
de mens van vandaag
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op sarcastische maar tegelijk toch ook goedmoedige wijze uit te stallen. De pers,
humanisme, de clergé, hypermodern christendom in wetenschappelijk gewaad (is
Christianity necessarily theistic?, aldus de succesvolle lezing van één der verhoorden),
Holywood, statistici die alles bewijzen, en vele andere onderwerpen worden met
veel wijsheid maar ook meest met zuiver aangevoelde geestigheid gehekeld.
Het is een precaire onderneming om ernst zo te doseren met een grap dat het
gerecht gezond is en appetijtelijk blijft. Schr. slaagt hierin, en dat we een culinaire
vergelijking gebruikten geeft aan dat de kost licht is.
W. Peters

Aster Berkhof, De commissaris gaat uit stelen (Lustrum-Regenboog-serie,
3). - P. Vink, Antwerpen, 1954, 224 pp., geb. Fr. 95 (in reeks Fr. 65).
Helemaal geen detectiveroman, zoals de titel ons zou doen vermoeden, maar een
gemoedelijk en leuk verhaal over mensen, die, ondanks hun opvallende gebreken,
allemaal goede mensen zijn, en vooral over één van die goede mensen die tevergeefs
probeert het beroep van gauwdief te leren. Een echte Berkhof, vol goedlachse en
milde humor, een tikje naar het caricaturale en goedkoop burleske toe soms, zonder
veel diepte, maar zeer vlot geschreven en met een warme ondertoon van gave
menselijkheid. Aangename verpozingslectuur.
L. Monden

Edzard Schaper, De Macht der Machtelozen. - J.J. Romen en Zonen,
Roermond, Maaseik, 1954, 319 pp.
De oorspronkelijke Duitse uitgave Die Macht der Ohnmächtigen, is in Jaargang VII,
deel II Nr 11-12, (Aug.-Sept. 1954) zeer uitvoerig besproken door F.B. van Vlierden.
De Nederlandse vertaling is van Frans van Oldenburg Ermke.

Ernest Claes, Clementine en de heiligen van Zichem. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam-Antwerpen, 1954, 108 pp.
Ernest Claes is een uitstekende verteller, die voortdurend bij de lezer een glimlach
weet te toveren. Maar hij heeft ook diep inzicht in de menselijke natuur en in de
mensen van zijn streek ontmoet en peilt men voortdurend, de mensen zoals men ze
overal kan tegenkomen. Van dit alles getuigt ook weer dit boekje.
P. Grootens

Varia
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P.L. Mollison, A.E. Mourant en R.R. Race, The Rh Blood Groups and
their clinical effects (Medical Research Council Memorandum No 27). Her Majesty's Stationery Office, Londen, 1952, VI-72 pp., sh. 3.
Dit memorandum door vakgeleerden opgesteld behandelt de erfelijkheid en de
clinische gevolgen van de Rhesus-factor alsmede door welke testen deze kan worden
opgespoord. De Rh. factor, waarvan de aanwezigheid op de bloedlichaampjes van
sommige mensen eerst sinds de jaren 1940 bekend is, wordt beschouwd als de oorzaak
van enkele bloedziekten bij het pasgeboren kind en van de ongelukkige afloop in
bepaalde gevallen van herhaalde bloedtransfusie. Onderzoek wees uit dat de
aanwezigheid van de Rh-factor op de bloedlichaampjes door de erfelijke aanleg
wordt bepaald. De uiteenzetting van de analyse der erfelijke overdracht ervan is een
prachtig staaltje van de toepassing van de algemene wetten der erfelijkheid op de
mens. Het werkje geeft een degelijke en sobere mise-au-point van de kwestie, doch
veronderstelt enige vertrouwdheid met het vak.
Uit het rapport blijkt, zoals trouwens uit het advies van ervaren practici, dat de
Rhesus-incompatibiliteit geen doorslag gevende reden is om het huwelijk af te raden.
Wel is het volstrekt aanbevolen om zich in die gevallen aan de zorgen van competente
en goed geoutilleerde centra toe te vertrouwen.
F. Elliott

Roger Pilkington, Zoons en dochters, vert. door P.J. Stolk. - Van Loghum
Slaterus, Arnhem; N.V. Kosmos, Antwerpen, 1952, 238 pp., geïll., geb.
Fr. 155.
‘De lezer van dit boek is een uniek en onherhaalbaar verschijnsel; zijn leven is de
culminatie van miljoenen eeuwen van celdeling, combinaties van chromosomen en
mutaties van genen’. Met deze woorden begroet Pilkington de lezer van zijn boek
waarin hij de oorsprong en vorming van de menselijke individualiteit beschrijft van
af de eicel met haar talloze uiterst fijngeregelde mechanismen. De vakkundige
uiteenzetting van dit zeer ingewikkeld domein der physiologie wist de schrijver te
verduidelijken door goedgekozen voorbeelden en suggestief illustratiemateriaal.
Naar zijn inhoud zou het werk moeten

Streven. Jaargang 8

288
heten: ‘Korte uiteenzetting van de menselijke embryologie’; maar om zijn
onderhoudende schrijftrant en geestige voorstellingswijze zou het beter heten. ‘Hoe
het zover kwam’ of.... ‘The egg and I’.
F. Elliott

Traute Tschirschwitz, Betrifft Wohnung. - Paulus Verlag, Recklinghausen,
1954, 128 pp. en 40 pp. platen, 90 ill., Geb. D.M. 10.50.
Er ligt nog een grote afstand tussen het moderne, zakelijke en toch frisse interieur
in de étalages en de zwaarwichtige wooninrichtingen van onze grootmoeders, waarvan
wij niet goed durven afwijken. Om deze sentimentele bezwaren te overwinnen is het
pretentieloze boekje van Traute Tschirschwitz uiterst geschikt. En dit niet door een
theoretische weerlegging ervan maar door de vele kleine wenken, die zo prettig
voorgesteld worden en suggestief geïllustreerd dat men ze gaarne zal volgen.
G. Bekaert

Jos Thomas, Genk, centrum voor nijverheid. - Limburgse Economische
Raad en Gemeentebestuur van Genk, 1954, 168 pp., geïll.
Met deze regionale studie, verschenen in de reeks schriften, uitgegeven door de
Limburgse Economische Raad, wordt een voorbeeld gegeven van samenwerking
tussen het locaal bestuur en de provinciale overheid, in nauw contact met de patroonsen arbeidersverenigingen. Als belangrijkste centrum voor kolenontginning in België
geeft Genk de indruk van een nieuwe wereld in een oud gewest. De ongeëvenaarde
bevolkingsaangroei, de uiterst personalistische bouwpolitiek, het mozaïek van
tientallen vreemde nationaliteiten, maakten het dorpje in de heide tot de industriële
hoofdplaats van de Kempen. Dit actueel menselijk avontuur wordt hier vooral in zijn
economische en sociale aspecten aanschouwelijk voorgesteld met talrijke foto's,
kaarten en grafieken. Moge het vele andere gemeente-besturen in Vlaanderen
inspireren.
J. Kerkhofs

David Kelly, Beyond the Iron Curtain. - Hollis & Carter, Londen, 1954,
83 pp., geb. sh. 5/-.
Dit boekje - dertien gebundelde artikels uit de ‘Sunday Times’ - besluit de
voorlichtingsactie die de vroegere ambassadeur van Engeland in Moskou in 1952
begon met zijn Rusland-mémoires (destijds uitgegeven onder de titel van The Ruling
Few). Ondanks de overvloed van artikels, boeken en causeries, die het Russisch
geheim trachten te ontsluieren voor het Westen, blijft het haast hopeloos een juist
inzicht te krijgen in de werkelijke toestand. Kelly's werk heeft op vele anderen het
voordeel dat de schrijver behoort tot de kleine kring der best ingelichte Westerse
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politici. Hij wil vooral de linkse Labour-leden waarschuwen in hun al te ijverige
pogingen tot co-existentie.
J. Kerkhofs

Raymond De Jaegher, De vijand binnen de muren. - Sheed & Ward,
Antwerpen, 1954, 270 pp., geb. Fr. 165.
Het verhaal van een ooggetuige, die van 1930 tot 1949 in China leefde, wiens functies
hem veroorloofden de gebeurtenissen van dichtbij te volgen en met talrijke
personaliteiten van beide kampen in aanraking te komen. Eindelijk een boek, dat
terzelfdertijd direct uit eigen ervaring is geschreven en de nodige perspectieven op
de voorgeschiedenis opent (dit laat een levend inzicht in het Chinese communisme
toe, iets wat we missen in zoveel andere getuigenissen), om ons de verovering van
China door het communisme te laten begrijpen en de gebeurtenissen niet alleen ontzet
als een soort onbegrijpelijke gruwel-sensatie aan te staren. Onderhoudend geschreven,
vol revelerende anecdoten. Hoewel S. op menige plaats blijk geeft van een
onverwoestbare humor, wordt zijn te lang bedwongen verontwaardiging hem dikwijls
te machtig; daardoor laat hij zich verleiden om het domein van de zakelijkheid te
verlaten en een heftige journalistenstijl vol aanklagende algemeenheden te gebruiken,
die met die van zijn rode tegenstanders kan wedijveren en die haar effect op de lezer
juist mist in de mate dat ze niet beheerst is.
A. Deblaere

Juliana Regina, 1954. - Hollandia, Baarn, 1954, 18 photo pagina's, f 2.90.
Deze Oranjekroniek van het afgelopen jaar bevat de beste foto's van ons Koninklijk
Gezin met korte verklarende tekst en gedeelten uit belangrijke redevoeringen van
H.M. de Koningin.
De uitgave is keurig verzorgd en in hoge mate actueel met betrekking tot de vele
gebeurtenissen die zich in het afgelopen jaar hebben afgespeeld.
M. Smit
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
AAFJES, Bertus, Morgen bloeien de abrikozen. - J.M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1954, 254 pp., f 7.90.
ARMSTRONG, H.C., Grijze Wolf. - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1954, 296 pp., ing. Fr. 65, geb. Fr. 85.
ASHTON, H., Het oude hospitaal (Triomfreeks). - J. van Tuyl, Antwerpen,
1954, 256 pp.
Assise, images d'une ville. - 89 photo's van Charles Jud en beschrijving van
Jean Kroemler. - Les éditions St Paul, Fribourg, Suisse, 1954, Fr. 9.90.
BLAMAN, Anna, Op leven en dood. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1954,
244 pp., f 8.90.
Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, Deel VIII, 3-4. - De Sikkel,
Antwerpen, 1954, pp. 161-336, abonn. Fr. 285.
CARY, J., Meneer Johnson, vert. Cl. Eggink. - Kosmos,
Amsterdam-Antwerpen, 1954, 220 pp., Fr. 110.
COENEN, Kan. Dr J. e.a., Het probleem Van Eyck. - Vander Donck, Maaseik,
1954, 72 pp., 1 pl.
CROSSMAN, R.H.S., L'avenir du travaillisme (Coll. Masses et Militants). Edit. Ouvrières, Parijs, 1954, 287 pp., Fr. Fr. 600.
DEFOE, D., Robinson Crusoë (Reinaert-reeks). - Arbeiderspers, Brussel,
1954, 348 pp.
DURIBREUX, G., De zure druiven. 2de dr. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1954, 370 pp., Fr. 168.
EICKSTEDT, Pr. Dr E. von, Atom und Psyche. - F. Enke-Verlag, Stuttgart,
1954, 161 pp., geb. D.M. 14,20.
ELLIS, W.D., Het beloofde land, vert. J. Wageners-Schilperoort (Triomfreeks).
- J. van Tuyl, Antwerpen, 1954, 540 pp.
ES, M. van, De wenende Madonna van Syracuse. - Goede Pers, Averbode,
1954, 31 pp., Fr. 6.

Streven. Jaargang 8

III
FIRKEL, Eva, Schicksalsfragen der Frau. - Herder, Wien, 1954, 267 pp.
Flamencos. Verbiest. - De Smet - Damiaan - Lievens. - Lievens-centrale,
Brussel, 1955, 120 pp., Fr. 25.
Gedenkboek Thijmgenootschap. - De ontwikkeling der Wetenschappen in de
laatste halve eeuw. - Uitg. Joost van den Vondel, 1954, 541 pp., f 12.50.
GERMONPREZ, F., Mensen in de schaduw (Reinaert-reeks). - Arbeiderspers,
Brussel, 1954, 208 pp.
GOHDE, Hermann, De Achtste dag. - De Toorts, Heemstede, 1954, 325 pp.,
f 8.90.
GOLDBRUNNER, J., Personale Seelsorge. - Herder-Verlag, Freiburg, 1954,
135 pp., geb. D.M. 6,80.
GRIFFITHS, Bede, The Golden String. - The Harvill Press, London, 1954,
168 pp., 12 s. 6 d.
GUARDINI, R., Die Lebensalter. - Werkbund-Verlag, Würzburg, 1953, 52
pp., D.M. 2.
GUERDAN, R., Vie, grandeurs et misères de Byzance. - Plon, Parijs, 1954,
270 pp., 68 pl., Fr. Fr. 990.
HAVERMANS, Dr Mr F.M. en W.M. OOSTERBAAN, Soc. Psych. voor
Maatschappelijke Werkenden. - J.J. Romen en Zn, 1954, 394 pp., f 16.75 en
f 18.25.
Historia. Handboeken van geschiedenis voor het Middelbaar Onderwijs, onder
leiding van Prof. Dr M. Dierickx, S.J.: Prof. Dr M. DIERICKX, Geschiedenis
van België; B. van DORPE, Uit voorbije tijden: I, De Europese geschiedenis
van de aanvang tot de vrede van Westfalen. - Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1954, 304-152 pp., rijk geïll., ing. Fr. 95 en 62.
HOLZNER, Mgr J., Autour de saint Paul. Son message, hier et aujourd'hui,
vert. P.E. Keller. - Ed. Alsatia, Parijs; Edit. Universitaires, Brussel, 1954, 288
pp., Fr. 119.
HUECK DOHERTY, Cath. de, Post voor de zusters. - Post voor het Seminarie
(Vox Romana-reeks). - Abdij Tongerloo, 1954, 96 pp. ieder, f 2.90.
IMSCHOOT, P. van, Théologie de l'Ancien Testament, t. 1 Dieu (Bibl. de
Théologie Ser. III: Théologie Biblique, vol. 2). - Desclée & Cie, Parijs-Doornik,
1954, 270 pp.

Streven. Jaargang 8

V
JAGER, Okke, Worden als een kind. - J.H. Kok, Kampen, 1954, 52 pp., f 2.90
en f 1.90.
JANSSENS, L., Droits personnels et autorité (Questions de Morale). Nauwelaerts, Leuven, 1954, IV-80 pp., Fr. 36.
JONG, Dr K.H.E. de, Wereldgeschiedenis. - Nederl. Uitg. Mij, Leiden, 1954,
62 pp., f 2.25.
KAYE-SMITH, Sheila, Theresia Martin, de heilige van Lisieux. - Desclée
de Brouwer, Brugge, 1954, 100 pp., geïll., Fr. 39.
KEYHOE, D.E., Flying Saucers from outer Space. - Londen, Hutchinson,
1954, 270 pp., sh. 10/6.
KRUMGOLD, Joseph, En nu.... Miguel. - De Fontein, Utrecht, Sheed and
Ward, Antwerpen, 1954, 195 pp., f 7.90.
LAMBOT, P., Scout un jour.... La route des hommes. - Edit. Universitaires,
Brussel, 1954, 280 pp., Fr. 75.
LANGEVELD, Dr M.J., Inleiding tot de studie der paedagogische psychologie
van de Middelbare Schoolleeftijd. - J.B. Wolters, Groningen, 1954, 5de druk,
f 10.75.
MAELE, Pr. van de, De blanke Mandarijn. De Jezuïet F. Verbiest 1623-1688.
- Lievenscentrale, Brussel, 1955, 46 pp., Fr. 10.
MALTHA, H.C.M., O.P., Gesprek met buiten-Kerkelijken. - Geert Groote
Genootschap, Den Bosch, 1954, 35 pp.
MESTDAGH, L., S.J., Pareltjes uit het Evangelie. - Pro Apostolis, Brussel,
1955, 48 pp., Fr. 10.
MICHOTTE, A., La perception de la causalité (Studia Psychologica). - N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, VIII-306 pp., ing. Fr. 175, geb. Fr.
220.
MULVEY, Kieran, O.P., The martyrdom of Mary, Queen of scots. Blackfriars Publications, London, 1954, 52 pp.
OESTERREICHER, J.M., Muren storten in. - N.V. De Spaarnestad, Haarlem,
1954, 411 pp., f 8.90.
OSWALD, P., C.P., De mystieke weg van de H. Paulus van het kruis. - Paters
Passionisten, Mook, 1954, 148 pp., f 4.90.
PHILIPPI-SIEWERTSZ van Reesema, C., Kleuterwereld en kleuterschool.
- Wereldbibliotheek, Antwerpen, 195, 343 pp., 45 tabell. en foto's, Fr. 77,50.
POST, Prof. Dr R.R., Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de
Middeleeuwen. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, 179 pp., f 9.75.
PREMM, Matthias, Katholische Glaubenskunde. Band III/1. - Herder, Wien,
1954, 376 pp., D.M. 22.
PRICE OF BAVARIA, Constantine, The Pope. - Allan Wingate, London, 1954,
307 pp., 21 S.
Prisma-Serie.
Nederlandse verhalen. - 268 pp.
Charles PLISNIER, Valse paspoorten. - 239 pp.
J. VAN DER ENG, Russische Verhalen. - 311 pp.
Cd. BUSKEN HUET, Het land van Rembrand, 2 Dl. - 296 en 372
pp.
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Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, f 1.25 per deel.
Regards sur l'Orthodoxie 1054-1954 (Cahiers de la Nouvelle Revue
Théologique, 10). - Casterman, Doornik, 1954, 140 pp.
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ROMBOUTS, Fr. S., Psychologie voor opvoeders. - R.J. Jongensweeshuis,
Tilburg, 1954, 347 pp., f 6.50.
ROOY, Jac. de, S.J., Rozenkrans. - Heraut van 't Apostolaat des Gebeds,
Nijmegen, 1954. 34 pp., f 0.40.
SAINT PIERRE, Michel de, Bernadette en Lourdes, Nederl. van J.
Meyknecht-Grossouw. - Uitg. Altiora, Averbode, 1954, 255 pp., geïll., geb. Fr.
110.
SAW, Ruth, Leibniz. - Pelican Book, 1954, 240 pp., 2 s. 6 d.
SCHAPER, Edzard, De Macht der Machtelozen. - J.J. Romen en Zn,
Roermond, Maaseik, 1954, 319 pp., f 8.90 en f 7.40.
SCHWIDETZKY, Prof. Dr I., Das Problem des Völkertodes. - Enke Verlag,
Stuttgart, 1954, 172 pp., geb. D.M. 14,60.
Sciences (Les) sociales dans l'Enseignement supérieur. - Unesco Centrum
Nederland, Amsterdam, 1954, 275 pp.
SMEETS, Dr M.J.H., De economische betekenis van de belastingen. - L.J.
Veen, Amsterdam, 1954, 156 pp., f 8.90.
SMIT, Gabriël, Het jaar van de Heer. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1954, 248 pp., f 1.25.
Sociaal handboek. Grondlijnen voor een katholiek sociaal program (Unie van
Mechelen). - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 152 pp., Fr. 55.
SWIFT, J. Gulliver's reizen. 2de dr., vert. Abrahams-van Raalte. Wereldbibliotheek, Antwerpen, 1954, 328 pp., fr. 72,50.
TIMMERMANS, Lia, Het kleine album van Martha. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1954, 172 pp., geïll., ing. Fr. 54, geb. Fr. 75.
TROYAT, Henri, Schaduwen over de sneeuw, vert. J. Roeland-Vermeer
(Standaardromans). - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 175 pp.,
ing. Fr. 65, geb. Fr. 85.
VANN, Gerald, O.P., Het water en het vuur. - Paul Brand, Bussum, 222 pp.,
f 7.90.
VELDE, Miep van der, De honger van ons hart. - De Fontein, Utrecht, Sheed
and Ward, Antwerpen, 1954, 320 pp., f 8.90.
VISSER, Dr H.B., Geef rekenschap. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1954, 312 pp., f 9.50.
WINKLER, Christian, Deutsche Sprechkunde und Sprecherziehung, unter
mitarb. von Erika Essen. - Paedagogischer Verlag, Schwann, Düsseldorf, 1954,
500 pp., ing. D.M. 17,80, geb. D.M. 19,80.
WOLFF, Betje, Letterlust op Kipperust, uitg. door Jan Mens. - Kosmos,
Amsterdam-Antwerpen, 1954, 95 pp., Fr. 65.
ZWETSLOOT, Hugo, S.J., Friedrich Spee und die Hexenprozesse. Paulinus-Verlag, Trier, 1954, 344 pp., D.M. 19.
Zwolse drukken en herdrukken.
Nr 10. Dr J.C. BRANDT CORSTIUS, Lotje Roulin. - W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1954, 205 pp., f 4.20.
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[1955, nummer 4]
Neo-marxisme en Tolerantie
door Prof. F. de Raedemaeker S.J.
UIT het artikel over ‘socialisme en marxisme’, dat in Socialisme verscheen en dat
we in een vorige bijdrage bespraken, blijkt dat het socialisme, zolang het marxistische
stellingen aankleeft, aan een rest van sociaal dogmatisme lijdt, waardoor het
onaanvaardbaar wordt voor al wie de sociale problemen aan een onbevooroordeeld
onderzoek wil onderwerpen. Als de socialisten (in België) het historisch materialisme
als doctrine tussen haakjes plaatsen, waarom, zo vragen we ons af, zouden ze dan
ook hun vier ‘fundamentele stellingen’ niet even goed kunnen prijs geven? Het zijn
oorspronkelijk toch maar deducties van het historisch materialisme.
In het tweede artikel van dezelfde schrijver worden we, als katholieken uitgenodigd
tot een gesprek over ‘marxisme en godsdienst’. We willen op deze uitnodiging wel
ingaan, maar in de huidige omstandigheden werkelijk niet zonder tegenzin. Hoe
kunnen wij, katholieken in België, op dit ogenblik een objectief en nuttig gesprek
voeren, wanneer in Socialisme een vooraanstaande en verantwoordelijke
persoonlijkheid ons verzekert, dat het socialisme niets zo nauw aan het hart ligt als
de ‘eerbied voor de persoon’ - ja, het socialisme is daarop gebouwd! - terwijl hijzelf
mede verantwoordelijk is voor maatregelen van een socialistische regering, die met
de brutaalste middelen de diepste overtuigingen van zovelen schendt? Wat nut heeft
het een spiegelgevecht aan te gaan met voorgewende ideeën, die door de reële
handelwijze van de partner worden tegengesproken? Kan het gesprek niet onmiddellijk
worden overbodig gemaakt door een: zie naar uw daden? En indien men ons wil
doen geloven, dat socialisme en godsdienst op zich zelf genomen rustig kunnen
samengaan, dat een katholiek socialist kan worden, zonder dat zijn godsdienstige
overtuigingen hoe dan ook worden gekwetst, dan vrezen wij, dat dit tegemoettreden,
dit ‘uitreiken van de hand’ een al te doorzichtige nevenbedoeling verraadt. Hiermee
willen wij de oprechtheid van de schrijver zelf niet in twijfel trekken. Hij kan in
zulke omstandigheden verkeren, dat hij oogluikend moet laten gebeuren, wat hij
nooit onder zijn persoonlijke verantwoording zou willen nemen.
Anderzijds is er op dit ogenblik in België niemand meer, hopen we, die niet inziet,
dat in het huidige socialisme in zijn concrete verschijning er voor een oprecht
katholiek geen plaats kan zijn. Voor iedereen is het duidelijk geworden, dat het
socialisme, zoals het is, de godsdienst mis-
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prijst, vernedert en met onfaire middelen bestrijdt, en hiertoe het bondgenootschap
aanging met de meest antisociale fractie van onze bevolking. In deze omstandigheden
is een gesprek met de schrijver van ‘socialisme et religion’ wel op zijn plaats, want
niemand zal wel door redeneringen worden overtuigd van hetgeen hij door
onmiddellijke ervaring als onmogelijk ziet. We spreken dus niet met het reële
socialisme, maar met het socialisme zoals het in het genoemd artikel wordt uiteengezet
- en alleen met het socialisme van deze schrijver. Want voor een andere medewerker
van hetzelfde tijdschrift is er tussen socialisme en katholicisme eenvoudig geen
gesprek mogelijk. In een recensie over het merkwaardig - maar katholiek - boek van
P. Bigo: Marxisme et Humanisme schrijft S. Bernard: ‘Deze droom van een christelijk
marxisme is het teken van een geest in vervoering. Dat is alles zeer mooi op papier,
maar één ding wordt vergeten: het is moeilijk, ja zelfs onmogelijk tussen beide
stellingen een verbond of zelfs een wederzijds begrip te veronderstellen’1).

Marx en de godsdienst
Onze schrijver daarentegen poneert bij het begin van zijn artikel, dat er tussen
socialisme en godsdienst geen principiële tegenstrijdigheid bestaat. Hij beroept zich
onmiddellijk op Marx, die niet de godsdienst op zichzelf zou hebben veroordeeld,
maar alleen het misbruik, dat van de godsdienst werd gemaakt door het kapitalisme.
Men kan dus marxistisch socialist zijn zonder enige bedreiging voor zijn godsdienstige
overtuigingen. We hebben in socialistische geschriften dikwijls deze mening
aangetroffen, dat Marx eigenlijk geen vijand was van de godsdienst. Ik vermoed dat
men met propagandistische doeleinden deze slogan steeds maar overneemt, zonder
zich de moeite te getroosten, de authentieke uitspraken van Marx te lezen, laat staan
te onderzoeken. In het Kommunistisch Manifest heeft Marx nochtans zeer duidelijke
taal gesproken. Hij somt in het tweede deel al de verwijten op tegen zijn
communistisch systeem. Als laatste voert hij aan: ‘Het communisme schaft de eeuwige
waarheden af, het schaft de godsdienst af en de moraal, in plaats van hun een nieuwe
vorm te geven: het spreekt dus heel de evolutie van het verleden tegen’. Marx zegt
dus, dat men hem verwijt, dat hij de godsdienst afschaft en deze niet door een betere
godsdienst wil vervangen. In het communisme, zo verstond men hem, is er geen
plaats voor de godsdienst. En wat antwoordt Marx hierop? Zegt hij, dat hij het alleen
maar opneemt tegen het ‘misbruik’ van de godsdienst? Geenszins. De opwerping is
juist, zegt hij, en hij voegt er

1) Socialisme, 1 (1954) no 5, blz. 474.

Streven. Jaargang 8

291
aan toe, dat het a priori onmogelijk is, dat er in de communistische samenleving
plaats zou zijn voor de godsdienst. Indien de geschiedenis van alle volkeren in het
verleden een godsdienst te zien geeft, dan komt dit voort, zegt hij, uit het feit, dat de
mens steeds heeft geleefd in de verdrukking van een praekapitalistisch of kapitalistisch
systeem. Met het communisme wordt de verdrukking tegelijk met de godsdienst als
dusdanig opgeheven. Immers, zo verklaart Marx in een andere bekende tekst: ‘De
religieuze ellende is de uitdrukking van de werkelijke ellende en meteen een protest
tegen de werkelijke ellende. De godsdienst is de zucht van het bedrukte schepsel,
het gemoed van een harteloze wereld, zoals hij de geest is voor geestloze (irrationele)
toestanden. Hij is het opium van het volk’2). Het communisme zal er voor zorgen,
dat de reële ellende wordt opgeheven, zodat de mens aan voortaan nutteloze religieuze
verzuchtingen geen behoefte meer zal hebben. Godsdienst, als godsdienst, en
authentiek marxisme sluiten volgens Marx elkander uit.
Indien men ons dus zegt, dat er tussen de godsdienst en marxistisch socialisme
geen principiële tegenstelling bestaat, dan moeten we alleen - en met vreugde constateren, dat het marxistisch socialisme afwijkt van het marxistisch marxisme.
Maar we zouden ons nog veel veiliger voelen, indien men ronduit verklaarde, dat
men het marxisme eenvoudig heeft verzaakt. Met te zeggen, dat ook Marx niets tegen
de godsdienst had, onderhoudt men een dubbelzinnigheid. We vrezen, dat er met het
etiquette ‘marxistisch’ ook iets van de reële lading is binnengesmokkeld. En de feiten
bewijzen dat. In die landen waar het socialisme nooit ‘marxistisch’ is geweest, b.v.
in Engeland, in de U.S.A., staat het werkelijk neutraal tegenover de godsdienst. In
de landen daarentegen, waar het socialisme beweert aan het marxisme op een of
andere wijze trouw te blijven, daar voelt de religieuze mens zich niet meer veilig,
en moet hij van lieverlede en als gedwongen in verzet komen tegen het marxistisch
atheïsme, om het bij zijn echte naam te noemen.

De confessionele partij
Laat ons nochtans, om het gesprek te kunnen voortzetten, aannemen, dat het
socialisme geen enkel onvriendelijk gevoelen koestert tegenover de godsdienst. Toch,
zegt de schrijver, blijven er tegenstellingen bestaan tussen het socialisme en het
katholicisme. Deze tegenstellingen zijn van algemene aard, en betreffen de Kerk als
zodanig, en ook van bijzondere aard, wanneer we de Kerk beschouwen in haar
concrete activiteit, in België b.v.
Wat een socialist niet kan aanvaarden, is, dat de Kerk er een theorie

2) Zur Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie, MEGA, p. 580.
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op na houdt volgens welke haar geestelijk gezag het gezag van de staat overtreft. De
schrijver drukt zijn bedenkingen uit als volgt: ‘De constatatie, dat de geest de stof
beheerst, dat de Kerk de Staat beheerst (domine), bevat ongetwijfeld een bedreiging
van tyrannie’. De Kerk verkondigt, dat het gezag van de staat niet zijn oorsprong
vindt in de gemeenschap (de ‘multitudo’); zodoende staat zij vijandig of tenminste
achterdochtig tegenover de democratie. De Kerk steunt op haar vermeende suprematie
om sociale en politieke richtlijnen uit te vaardigen, die feitelijk niet tot haar
competentie behoren. Zo veroordeelde zij sommige socialistische stellingen van
zuiver sociale of politieke aard. Wat meer is, deze kerkelijke richtlijnen worden
gegeven door een hiërarchie, die buiten het democratisch verband wordt opgericht
en dikwijls weinig contact heeft met de sociale werkelijkheid (‘souvent très éloignée
de la base’); en wat het ergste is, deze richtlijnen worden opgelegd aan confessionele
partijen, die de natuurlijke en normale politieke ontwikkeling in de war sturen. In
het gesprek, dat hij met de katholieken wil aanknopen, schijnt de schrijver tenslotte
ons voor de vraag te stellen: waarom uw partij met godsdienstige grondslag, en al
wat er mee samenhangt, zoals de confessionele syndicaten, niet opgeven? Van onze
kant is er niets, dat zou beletten met gelovige mensen samen te gaan in één politiek
en sociaal verband. Wij vragen enkel voor onszelf de vrijheid van denken en handelen,
die wij ook aan U gunnen. Het sociaal-politiek gebied is een religieus no-mans land’.
Dit concrete voorstel willen we in dit artikel onderzoeken.
Het is niet a priori af te wijzen. Vele katholieken betreuren, dat de omstandigheden
van die aard zijn, dat zij zich in een partij moeten verenigen, waarin politieke
beslissingen worden voorgestaan, die hun goedkeuring niet wegdragen, maar waartoe
zij als katholieken practisch in geweten verplicht zijn te behoren. Zij benijden de
landen, waar de politiek los staat van de godsdienst en iedereen tot de partij kan
toetreden, die met zijn politieke inzichten overeenstemt, zonder enige inmenging
van niet-politieke factoren. De moeilijkheden, die de leiding van de confessionele
partijen ondervinden, komen meestal voort, dunkt ons, uit het feit dat de leden niet
zonder enig ongeduld in belangrijke politieke kwesties een lijn moeten volgen, die
tegen hun eigen politieke inzichten indruist.
Het is ook verkeerd te menen, dat de Kerk principieel op de vorming van katholieke
partijen aanstuurt. De eenheid van de Kerk is van geestelijke en zelfs bovennatuurlijke
aard, en uit deze eenheid volgt geenszins rechtstreeks, dat de katholieken zich moeten
verenigen in één politieke partij. In 1882 in de encycliek Cum multa sint schreef Leo
XIII
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tot de Spaanse bisschoppen: ‘Men mag ook niet de opinie delen van hen, die de
godsdienst met een of andere politieke partij zodanig mengen en verwarren, dat zij
diegenen, die tot een andere partij behoren, bijna de naam van katholiek niet meer
willen toekennen. Dit betekent de politieke functies in de hoge sfeer van de godsdienst
binnenbrengen, de broederlijke overeenstemming storen en vrij spel laten aan talrijke
nadelige gevolgen’. Het enige, wat de Kerk in alle omstandigheden wenst, is dat de
katholieken, waar dit nuttig of noodzakelijk is, ook in de politieke problemen, die
met de vrijheid van de Kerk verband houden, eensgezind hun invloed zullen laten
gelden. Verder gaan de eisen van de ‘incarnatie van de Kerk’ niet, op politiek gebied.
Of de eensgezinde politieke actie van de katholieken moet geschieden door middel
van een afzonderlijke confessionele partij, dat volgt noch uit de natuur van de Kerk
als volmaakte bovennatuurlijke gemeenschap, noch uit enig authentiek document,
dat voor heel de Kerk geldt. Uit de uitstekende en goed gedocumenteerde studie van
J. Dermine, Religion et politique3) blijkt, dat de Kerk, wanneer zij zich genoopt zag,
in dit probleem stelling te nemen, meestal op de gevaren heeft gewezen, die de
confessionele partijen voor de godsdienst met zich meebrengen. Anderzijds vinden
we ook geen enkel document, waarin Rome verboden heeft in een of ander land een
katholieke partij te vormen. Hieruit blijkt, dat de vorming van confessionele partijen
wordt overgelaten aan de beslissing van de katholieken zelf, die uit practische
overwegingen, gebaseerd op de plaatselijke toestanden, al dan niet tot een katholieke
partijvorming zullen overgaan.
Maar waarom werd er dan een dergelijke partij gesticht in België?4).
Het antwoord is duidelijk: de katholieken hebben zich in België tot één partij
verenigd van het ogenblik, dat zij voelden hoe sommigen, die tot dan toe met hen
één partij vormden, het staatsmechanisme met zijn dwangmiddelen wilden gebruiken,
om niet uit politieke, maar om wereldbeschouwelijke, antireligieuze redenen, de
vrijheid van de Kerk in het gedrang te brengen. Van het ogenblik, dat de ‘liberalen’
duidelijk misbruik maakten van de wetgevende macht, om de ontkerstening van het
volk door te voeren, hebben de katholieken tegen hun zin de politieke éénheid met
hen opgezegd. Zij hebben een partij gesticht, niet alleen voor katholieken bestemd,
maar voor allen, die de ware democratische vrijheid, ook de vrijheid van het christelijk
geweten in de jonge

3) Collection Bâtir, Casterman, Tournai-Paris, 1946.
4) En ook in Nederland, maar over de K.V.P. willen we hier niet spreken bij gemis aan een
onmiddellijke kennis van de concrete omstandigheden, die haar ontstaan en haar voortbestaan
in Nederland wettigen. Zie hierover in dit tijdschrift: W. de Kort, Over politiek en katholieke
politiek. Streven 8 (1954), 1-13.
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staat wilden gehandhaafd zien. En niet alleen in België was dit het geval. Trekken
we een cirkel met Parijs als middelpunt en als straal de invloed van het
antigodsdienstig jacobinisme op de centrale staatsmachten, dan constateren we, hoe
binnen die cirkel de confessionele partijen zijn ontstaan, terwijl daarbuiten katholieken
en andersdenkenden zich over verschillende partijen verspreidden. Waar door politieke
machten in de staat misbruik werd gemaakt tegen de Kerk, daar waren de katholieken
genoodzaakt zich aaneen te sluiten en dikwijls aan hun particuliere politieke voorkeur
te verzaken, om hetgeen zij als hoogste waarde beschouwden: een reële vrijheid om
hun godsdienst te belijden, te vrijwaren. Eigenaardig genoeg, in de bakermat zelf
van het jacobinisme, in Frankrijk, werd geen katholieke partij opgericht. Nog in 1945
schreef de huidige Kardinaal Feltin, aartsbisschop van Parijs, toen aartsbisschop van
Bordeaux, het volgende: ‘Er kunnen verschillende aanvaardbare politieke partijen
bestaan, en ze bestaan in ons land. Immers op verschillende wijzen kan men practisch
het algemeen welzijn en de eerbied voor Gods rechten opvatten. Elke katholiek is
dus vrij tot een politieke partij toe te treden, die aan deze eisen voldoet en die hij
beschouwt als de meest doeltreffende, de meest aangepaste, de meest aangewezene.
Niemand heeft het recht zich met uitsluiting van de anderen als de vertegenwoordiger
van het katholicisme aan te dienen. De Kerk wil niet, dat candidaten of partijen zich
van haar bedienen, om hun particuliere opvattingen te doen zegevieren. Zij wil ook
geen “katholieke partij” die aan de gelovigen politieke technieken opdringt’5).
Het staat ons volkomen vrij de houding van de Franse katholieken en deze
verklaring van Mgr Feltin in een of andere zin te beoordelen. Had het Franse
katholicisme beter gevaren bij de vorming van een katholieke partij? Wij weten dat
niet, en Mgr Feltin als leider van zijn diocees, had volkomen het recht om te oordelen,
dat in de gegeven omstandigheden de vorming van een dergelijke politieke formatie
ongewenst was. Hij oordeelde dat er in Frankrijk méér dan één partij was, die de
vrijheid en de rechten van de Kerk in haar politiek eerbiedigen. Hij oordeelde verder
dat in deze omstandigheden de katholieke zaak beter gediend was door de
aanwezigheid van katholieken in die verschillende partijen. Zijn uitspraak heeft
nochtans geen dogmatische betekenis. Zij behoorde niet tot zijn leergezag, maar tot
zijn leidingsmacht. Zij vorderde gehoorzaamheid, geen onvoorwaardelijke
intellectuele instemming’6).
In België hebben de katholieken zelf vrij de beslissing genomen zich

5) Geciteerd in J. Dermine, o.c., 185.
6) Op 17 November ll. hield Kardinaal Feltin een kanselrede ter gelegenheid van de opening
van het Franse parlementair jaar, waarin hij dezelfde gedachte uiteen heeft gezet.
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in partijverband te verenigen, daar de enige andere partij, die toen bestond, de radicale,
later de liberale partij, haar jacobijns sectarisme in politieke dwangmaatregelen wilde
omzetten. Een katholiek zal er zich niet tegen verzetten, dat iemand, ook al is hij
volksvertegenwoordiger of minister, persoonlijk een intolerante godsdiensthater is.
Hij kan alleen voor dergelijke mensen bidden en door eigen tolerant gedrag die
onverdraagzaamheid in haar waar daglicht stellen. Maar wanneer een dergelijke
jacobijn de staatsmacht gaat misbruiken, en dus de échte, politieke staatsneutraliteit
schendt voor onpolitieke, antireligieuze doeleinden, dan ziet de katholiek zich
gedwongen, om zelf als katholiek de staatsmacht zoveel mogelijk in handen te nemen,
niet om anderen katholiek te maken, maar opdat aan de rechtmatige religieuze vrijheid
van de Kerk geen politieke hinderpalen in de weg worden gelegd. Naast zovele
anderen heeft de historicus Ch. Terlinden de geschiedenis verteld van de politieke
partijen in België7). De godsdienstvervolging ontketend door het Directoire, en de
anti-katholieke politiek van Willem I in België riepen als reactie op de vorming van
de katholieke partij. Deze sloot na 1830 een verbond met de liberalen, onder
voorwaarde dat deze laatsten een soort ‘statu quo’ zouden eerbiedigen op godsdienstig
terrein. Maar na het Liberaal Congres van 1846, dat voornamelijk door de linkse
radicalen werd beheerst en onder de invloed van de Franse anti-monarchisten stond,
werd het verbond met de liberalen tenslotte door de katholieken opgezegd. Sedert
dien heeft de katholieke partij in België haar bestaansreden behouden: het
anti-clericalisme - een politieke naam voor het anti-religieus ressentiment in de
staatsleiding.
E. de la Vallée Poussin, in een recent artikel van het Tijdschrift voor Politiek8) over
De politieke partijen in België schrijft dan ook terecht: ‘Men mag inderdaad niet
vergeten, dat de partijen met een strekking om de godsdienst te verdedigen steeds
zijn ontstaan als reactie tegen een regering of een meerderheid, die het christelijk
standpunt miskende. De ondervinding leert daarbij, dat in landen waar veel
ongelovigen zijn en vele politici niets afweten van de godsdienstige behoefte of
vreemd staan tegenover elk christelijk gevoelen, het noodzakelijk is een duurzame
bescherming in te stellen. De evolutie van de zeden en van de politieke ideeën brengt
inderdaad aanhoudend nieuwe gemengde politieke vraagstukken aan het licht.
Dergelijke vraagstukken belangen niet alleen de Staat aan, maar zij vertonen een
bepaald aspect onder hetwelk zij eveneens van betekenis zijn voor de Kerk. Bij
dergelijke vraagstuk-

7) In Histoire de la Belgique contemporaine 1830-1884 (Brussel, 1929) t. II, blz. 5-240.
8) Tijdschrift voor Politiek, 4 (1954), De politieke partijen in België, blz. 1-11.
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ken begrijpen de linksen, zelfs wanneer ze geen uitgesproken anti-clericalen zijn,
maar moeilijk op welke punten de godsdienstige belangen worden geraakt. De Kerk
van haar kant, met haar bekend traditioneel karakter en haar waakzaamheid is op die
punten daarentegen zeer gevoelig en ook voor haar kan het moeilijk zijn een juist
oordeel te vellen omtrent de betekenis en de ernst van de in kwestie zijnde tijdelijke
belangen. Op dergelijke ogenblikken zijn partijen als de C.V.P. en de vroegere Duitse
Centrumpartij onontbeerlijk’ (blz. 9).
Alleen indien de Socialistische Partij principieel en fundamenteel de religieuze
tolerantie en de eerlijke neutraliteit proclameerde en uitoefende, zouden katholieken
er aan kunnen denken, zich met de socialisten onder één sociaal-politiek vaandel te
scharen, en dan alleen zouden zij deze beslissing kunnen nemen uit zuiver politieke
beweegredenen. Maar dat zou veronderstellen, dat in alle instanties van de Partij het
besturend personeel zou gekozen worden onder gelovigen en ongelovigen, alleen op
grond van hun politieke bekwaamheid; dat zij in haar practische politiek begrip en
eerbied zou betonen voor de caritatieve, culturele, morele en religieuze bedrijvigheid
van de Kerk; dat haar pers haar leden objectief zou inlichten over de godsdienstige
gebeurtenissen van het land en er niet op uit zou zijn clericale schandaaltjes uit te
buiten, terwijl zij thans een kerkelijke manifestatie als het Maria Congres te
Koekelberg met domme kwaadwilligheid bejegent. Alleen dan zouden we in de
slogan ‘een katholiek kan zich gerust aansluiten bij de B.S.P.’ iets anders zien dan
een zuivere propagandaleuze om katholieke arbeiders te winnen. De wijze waarop
de socialistische partij die nu in België aan het bewind is, haar politieke taak opvat
betreffende de problemen, die ook de Kerk aanbelangen, wijzen al te duidelijk uit,
dat zij er niet aan denkt aan de drie boven genoemde voorwaarden te voldoen.

Het confessioneel syndicaat
Wat waar is voor de politieke formaties is eveneens waar voor de syndicaten. De
schrijver van Socialisme et Religion zinspeelt op de toestand in Duitsland waar een
christelijke partij bestaat, de C.D.U., maar een eenheidssyndicaat, de D.G.B. Naast
dit eenheidssyndicaat heeft de Kerk een arbeidersvereniging opgericht met zuiver
culturele-religieuze doeleinden, de K.A.B. Onze lezers werden hierover uitstekend
ingelicht door J. De Mey in zijn artikel: Het eenheidssyndicaat in West-Duitsland9).
Het Duitse eenheidssyndicaat heeft bij zijn oprichting plechtig zijn religieus-neutraal
en tolerant karakter verkondigd. In de opperste leiding kregen ook katholieke
syndicalisten zitting. Ze

9) Streven, 7 (1953), blz. 132-145.
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waren echter wegens het kleiner aantal aangesloten katholieke arbeiders en om andere
redenen erg in de minderheid. De meerderheid behorende tot de socialistische partij,
de S.D.P., maakte weldra in zekere mate misbruik van deze situatie en steunde de
algemene politiek van de S.D.P., waarmee de katholieke arbeiders zich niet konden
verenigen. Er ontstonden steeds meer moeilijkheden in de schoot van het
eenheids-syndicaat en vele vooraanstaande Duitse katholieken bepleitten de
noodzakelijkheid van een apart katholiek of althans confessioneel syndicaat. Door
het overweldigend succes van Adenauer en de C.D.U. bij de verkiezingen van
September 1952 is de positie van de katholieken ook in de D.G.B. zó versterkt, dat
de leiders zich gedwongen zagen de neutraliteit ook in feite te beoefenen, alhoewel
er nog steeds overtredingen worden geconstateerd10).
Dit voorbeeld spreekt boekdelen, voor wie nadenkt over de situatie in België. De
socialistische syndicaten zijn een organisch deel van de Partij en zij volgen haar
directieven. Zij denken er dan ook niet aan, een neutrale, laat staan welwillende
houding aan te nemen tegenover de Kerk; al haar leiders zijn ongelovigen, en waar
zij een grote invloed uitoefenen in de arbeidscentra, zoals in Wallonië, is het geloof
bij de arbeidende massa haast uitgestorven. Het socialisme en de socialistische
syndicaten in het bijzonder zijn in ons land actieve fermenten van religieuze
ontbinding en ontkerstening.

Besluit
Alvorens een eerlijk gesprek te voeren met de socialisten over de mogelijkheid om
de practisch confessionele partij in België te ontbinden, verwachten we dus een
duidelijk antwoord op deze vraag: Is de socialistische partij als partij bereid een
absolute religieuze tolerantie in haar programma op te nemen, deze in haar organisatie
en in al de vertakkingen van deze organisatie door te voeren? Mocht dat wonder
gebeuren, dan zou de mogelijkheid ontstaan, dat de katholieken, die dat zouden
wensen en de socialisten in één partij elk politiek jacobinisme zouden bestrijden en
een werkelijke nationale sociale politiek zouden kunnen voeren, zonder enige andere
bedoeling in de politieke en sociale actie dan het algemeen welzijn van het volk. Dan
zal een katholiek uit zuivere politieke beweegredenen vrij kunnen toetreden tot die
eenheidspartij.

10) Toen we dit reeds hadden geschreven, vernamen wij, dat de Duitse katholieke arbeiders in
hun Congres te München in November ll. een laatste waarschuwing tot de D.G.B. hebben
gericht, en op het punt schijnen te staan toch een katholiek syndicaat op te richten, daar ‘juist
t.a.v. het belangrijkste punt van het arbeidersvraagstuk nl. de bestaanszekerheid van de
werknemer de D.G.B. zich uitsluitend heeft vastgelegd op het marxistisch economisch
systeem, dat door de katholieken uitdrukkelijk wordt afgewezen (cfr. De Tijd, 16 November
1954).
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Zorgelijke toestand in Ierland
door Dr W. Peters S.J.
WANNEER een land geen plaats inneemt in het nieuws van de dag, is men geneigd
te concluderen dat het ontbreken van onze aandacht opeisende gebeurtenissen
impliceert dat er voorspoed heerst en de ontwikkeling op allerlei terrein er gunstig
genoemd mag worden. Na de twintiger jaren is Ierland uit het nieuws verdwenen;
het werd door de tweede wereldoorlog niet geteisterd en het gevaar bestaat dat de
nieuwe postzegel met de Madonna erop beschouwd zal worden als symbool van een
godsdienstig, vredig en vreugdevol Eire. Wanneer Ierland nu vermeld wordt, dan is
het gewoonlijk omdat een Iers paard de Derby of de Grand National heeft gewonnen,
of omdat het dienstmeisje van de buren Iers is, of omdat het beste bier nog altijd uit
Ierland komt: getuige het ‘Guinness is good for you’!
Maar Eire is in werkelijkheid allesbehalve een soort sprookjesland1), het is het land
van een volk dat ten dode schijnt opgeschreven. Ruim honderd jaar geleden, voordat
de hongersnood, het verschrikkelijk gevolg van mislukte aardappeloogsten, land en
volk zo onbarmhartig trof, bedroeg Ierland's bevolking bijna zeven millioen. De
Ieren waren toen zeker twee maal zo talrijk als de Nederlanders. Op het ogenblik
zijn wij echter drie maal zo numeriek als de Ieren. Terwijl de bevolking van Nederland
zich verdrievoudigde tot over tien millioen (en in deze aanwas staat Nederland niet
alleen, ook de Denen verdrievoudigden zich practisch door te groeien van ruim twaalf
honderd duizend tot vier millioen, en Engeland vertoont een toename van bijna
vijftien millioen tot drie en veertig millioen), werd de bevolking van Ierland meer
dan gehalveerd: zij liep terug tot nog geen drie millioen. Dit klinkt enigszins
bevreemdend, vooral omdat men van een katholiek volk als het Ierse verwacht dat
het zich sneller zou vermeerderen dan een volk dat kinderen meer last dan zegen
vindt. Maar iedereen die enigszins bekend is met de geschiedenis van Ierland, hetzij
uit de boeken, hetzij uit wat hij zelf meemaakte tijdens een verblijf in een der grote
industriecentra van Lancashire, Yorkshire of Glasgow, weet dat emigratie hier het
raadsel

1) We beperken ons tot Eire, en sluiten dus in onze beschouwingen de zes Noordelijke
graafschappen van Ulster uit. We weten wel dat we ons zodoende de toorn op de hals halen
van volbloed Ierse nationalisten, die in de Verdeling de bron zien van alle Ierse ongeluk, en
in de opheffing van deze verdeling de oplossing van alle problemen en de enige weg naar
volmaakt geluk. De zaken liggen in het Noorden met zijn gering percentage katholieken
beduidend anders dan in Eire zelf.
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oplost. Emigratie is echter een veel te mooi woord voor de hopeloze vlucht van tien
en tien duizenden in de jaren tussen veertig en zestig van de vorige eeuw (daarna
bedraagt gedurende enkele decennia het aantal van hen die Ierland verlaten nog
slechts vijf en zeventig duizend per jaar), die door de honger werden verdreven of
door hun heren uit hun boerderijtje werden gezet. (Werden niet een kleine honderd
duizend gezinnen op straat gezet tussen 1850 en 1880). Emigratie is nu goed verzorgd
en tot op zekere hoogte zijn het vaak de meer ondernemende lieden die een nieuw
leven met betere vooruitzichten elders kiezen. Maar zo was het toen niet! Alles wat
werk en brood zocht vertrok, en Engeland had dit te bieden, en zo kwamen ze in
drommen over om ondergebracht te worden in afgrijselijke hutten, tussen vier kale
muren vaak, onder de rook van de mill, de textielfabriek, of aan de voet van de
afvalhoop van de mijn. De Ier mocht niet kieskeurig zijn, hij moest nemen wat hij
krijgen kon, en hij werkte voor een krats.
Niet alleen in Engeland zochten deze dood-arme Ieren hun heil. Velen trokken
naar Amerika en Australië, maar Engeland absorbeerde de grote massa. Men mene
niet dat deze emigratie geheel tot het verleden behoort. De trek naar Engeland duurt
voort, dit niettegenstaande de Ieren maar weinig liefde koesteren jegens de Engelsen:
het onrecht van eeuwen, en zeker het onrecht hun grootouders aangedaan, zit hun in
het bloed. In het nieuwe land blijven ze een eigen groep vormen, ze zoeken elkaar
steeds weer op, en gezien de meesten katholiek zijn, vinden we dergelijke
groepvorming ook binnen de parochie, hetgeen niet altijd een zegen is voor de
parochie als geheel, vooral niet als de pastoor dan ook nog een Ier is. Toch blijven
ze komen, niet druppelsgewijze, maar twintig tot dertig duizend per jaar. We hadden
de laatste jaren gelegenheid in contact te treden met de arbeiders die een tunnel
aanlegden tussen Manchester en Sheffield en gedurende die tijd ondergebracht waren
in een groot kamp: veruit het merendeel van deze hoofdzakelijk ongeschoolde
arbeiders bleek Iers te zijn: jonge kerels, pas uit Ierland overgekomen, óf hier reeds
lang verblijvend en rondzwervend van het ene karwei naar het andere. Maar meer
nog dan jonge mannen zijn het jonge vrouwen die Ierland verlaten en veel meer dan
in gezinnen gaan zij meestal in fabrieken werken. Tegen duizend mannen emigreren
ongeveer veertien honderd meisjes en vrouwen naar Engeland.
Deze uittocht van zovele duizenden Ieren heft de jaarlijkse natuurlijke
bevolkingstoename (geboorten min het aantal sterfgevallen) geheel op. Eerst twee
jaar geleden kon een absolute toename van één tiende procent geconstateerd worden.
De voor de hand liggende vraag is natuurlijk wat dan wel de reden mag zijn dat
zovele Ieren nog steeds hun land

Streven. Jaargang 8

300
verlaten. Ierland schijnt niet zulk een goed land voor haar kinderen te zijn als wij
misschien wel menen. Men gaat niet naar elders tenzij men moet, of tenzij het
minstens voordelig is. Het broodmotief van de vorige eeuw speelt nu geen rol meer,
maar de bestaansmogelijkheid die Engeland biedt is aantrekkelijk. In Engeland
verdient men goed geld. Toch is dit antwoord wel wat al te eenvoudig. Het tekent
de Ier als iemand die leeft om goed geld te verdienen. Bovendien geeft het nauwelijks
een verklaring van de alarmerende uittocht van jonge vrouwen.
Ierland is industriëel niet sterk ontwikkeld. Het is van nature een agrarisch land.
Maar voor de jonge boer of de man van het dorp biedt Ierland maar weinig perspectief.
Wij weten hoe moeilijk het in eigen land is om de jonge boer zijn stuk land te
bezorgen, maar in Ierland is het nog veel moeilijker. Het land is voor de Ierse boer
een familiestuk, waarvan hij de trouwe, maar ook zeer vasthoudende, hoeder is. Hij
leeft er op en hij gaat er op dood, en eerst dan gaat het over in de handen van zijn
oudste zoon, die vaak tegen de tijd van vader's dood een goede veertiger of misschien
een vijftiger is. De mogelijkheden om een toekomst te vinden op het land zijn
zodoende erg miniem. Geen wonder dat de jongere zoons - en de meisjes volgen
deze zoons, waarover zo aanstonds - wegtrekken en dat de plattelandsbevolking sinds
de oorlog jaarlijks afneemt met een tien tot twaalf duizend man. Dit brengt met zich
mee dat steeds minder grond bebouwd kan worden: hetgeen nu nog bebouwd wordt
is slechts de helft van de bouwgrond tijdens de oorlogsjaren. Daarbij komt nog dat
de bijna spreekwoordelijk eigenzinnige boer die zo aan zijn land vasthoudt, ook
zweert bij zijn werkwijze, niet veel wil weten van nieuwe methodes en moderne
machines, e.d. Dit alles wijst naar de ondergang van Ierland als agrarisch land. Van
hogerhand doet men nu veel om deze ramp te voorkomen en het gehele
landbouwbedrijf nieuw leven in te blazen, beter te organiseren, te moderniseren, en
een nieuwe boerenbevolking op te voeden. Wie de Ierse kranten leest zal het
opgevallen zijn hoe vaak er geschreven wordt over landbouw en veeteelt met allerlei
details en hoezeer beklemtoond wordt dat hier de redding ligt van Ierland.
Maar waarom vertrekken zoveel meisjes? waarom verwisselen zij het boerenbestaan
in een beschermd godsdienstig milieu voor een fabrieksbestaan in de vreemde? Want
dit lijkt toch wel een onbegrijpelijke keuze. Wanneer wij deze Ierse fabrieksmeisjes
ontmoetten, te midden van een heidense omgeving, en zo vaak iets stakkerigs met
zich meedragend, hebben wij ons afgevraagd: waarom blijf je toch niet thuis?
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wat zoek je hier in 's hemels naam? Het antwoord op zulke vragen heeft natuurlijk
ook een economische kant: Engeland biedt, zuiver materieel gezien, een betere
bestaansmogelijkheid. Maar dit antwoord raakt de kern van de zaak niet. We geven
de lezer eerst enige getallen. De gemiddelde leeftijd waarop de Ier trouwt is vijf en
dertig. Het meisje moet gemiddeld wachten tot ze dertig is. Wil ze een goede partij
doen, waaronder verstaan wordt een flinke boer trouwen, dan zal ze moeten zorgen
haar eigen portie mee te brengen: zo niet, dan heeft zij geen kans, hoe veel ze ook
van een man mag houden, en hij van haar. De ouders verzetten zich, het sociale
geweten van de Ierse bevolking komt in opstand, maar een boer trouwt niet met een
net meisje dat niet goed bij kas is. Dat is eeuwen lang zo geweest, de standen moeten
gehandhaafd blijven, etc. Maar behalve dat de vrouw lang moet wachten en zelf wat
moet bezitten, is de kans na dit lange wachten nog erg gering. Als iedere boer maar
trouwde als hij vijf en dertig was! De Ier is niet trouwlustig. Ierse mannen tussen de
twintig en dertig zijn voor bijna negentig procent ongehuwd. Van de vijf Ieren tussen
de dertig en vijf en dertig zijn er maar twee getrouwd. En neemt men de leeftijdsgroep
van vijftien tot vijf en veertig dan is deze slechts voor iets meer dan een kwart
getrouwd! Met dergelijke getallen voor ogen staan we niet verwonderd dat jonge
vrouwen naar elders gaan waar, naar zij menen, haar kansen op een huwelijk gunstiger
liggen. Dit heeft natuurlijk ook zijn schaduwzijde. En ofschoon we in deze niemand
te na willen komen en het vast staat dat de geloofsafval onder de Ierse meisjes in
vergelijking met die onder de mannen niet verontrustend is, bestaat er naar onze
smaak toch te veel gehengel naar een man, een te veelvuldig bezoek aan
dansgelegenheden, meer dan goed of verheffend is. Van de andere kant is ook
begrijpelijk dat deze vrouwen liefst zo gauw mogelijk uit de fabriek weg willen, en
zelfstandig willen zijn - om helaas vaak te ontdekken dat ze na hun huwelijk toch
weer naar de fabriek terugmoeten, om mee te verdienen: het leven in Engeland is zo
duur.
We keren naar Ierland terug, want de vraag dient beantwoord waarom dit land het
geringste aantal huwelijken ter wereld heeft, waarom het zo rijk is aan vrijgezellen
en ongehuwde vrouwen, en waarom de mannen, als ze trouwen, dat zo laat doen. De
economische factor hebben we vermeld, maar deze verklaart niet alles. Zijn de Ierse
meisjes dan zo onaantrekkelijk, of interesseren zich de mannen zo weinig voor
meisjes? Door dit laatste te bevestigen benaderen we de waarheid het dichtst. De Ier
is niet erg romantisch aangelegd; de traditie schildert hem de vrouw als degene die
het huishouden op gang houdt, die organi-
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seert, voor hem zorgt, en hem kinderen geeft. De liefde treedt weinig op de voorgrond.
Het gevolg is dat de man, wanneer hij een stuk in de dertig is, en het tot dan toe
betrekkelijk goed alleen gerooid heeft, zich eerder een inwonend huishoudster kiest
dan een beminde vrouw. Dit betekent ook dat de Ier zich meer interesseert voor
andere dingen en men behoeft maar een Ierse krant bij te houden om te ontdekken
welk een belangrijke rol paardenraces en sport in zijn leven spelen. Daarnaast heeft
hij de bioscoop, die hij drie maal zo vaak bezoekt als de Nederlander, en niet te
vergeten de kroeg; dat Ierland een droeve reputatie heeft wat betreft dronkenschap
is maar al te zeer bekend.
Er komt bij deze verklaring nog een andere factor. In min of meer scherpe
bewoordingen hebben zo goed als al degenen die onlangs hun bijdrage zagen
opgenomen in een bundel opstellen over het onderhavige onderwerp2) hun
verwondering zo niet hun verbijstering er over uitgesproken dat in Eire aan het
huwelijk niet die eerbied wordt bewezen die het toekomt. Ierland is een door en door
katholiek land, een land met zeer veel geestelijke roepingen; een diepe eerbied jegens
de geestelijkheid kenmerkt het volk. Een priester of een religieus in een familie is
een grote eer, en de priester en religieus nemen een belangrijke plaats in in het Ierse
leven, door parochie, school, ziekenhuis, enz. Maar dit brengt met zich mee dat het
celibaat te veel in het middelpunt staat, en teveel eerbied voor zich opeist als een
goed op zich. Men ziet niet scherp genoeg dat het ‘om wille van Mij’ en ‘om wille
van het Rijk’ essentieel is voor een juiste waardering van het niet gehuwd zijn. Nu
zou dit alles nog niet zo erg zijn als deze eerbied voor het celibaat op zich niet zijn
donkere schaduw wierp op het huwelijk; tegenover honourable staat voor de Ier niet
less honourable, maar vaak eenvoudig dishonourable. Het gevolg is een niet te
ontkennen preutsheid ten opzichte van alles wat de physieke kant van het huwelijk
betreft, een uitgesproken achterdocht jegens alles wat als voorbereiding tot het
huwelijk dient: contact tussen jonge mensen, verkering, dansen, e.d. Hiermede is de
weg tot een gezond huwelijk wel erg vernauwd, en in genoemd boek krijgt de
geestelijkheid een lang niet malse critiek te horen omdat zij, het gevaar voor misbruik
vrezend, alle gebruik als gevaarlijk heeft afgeschilderd en bijgevolg onthouding van
het sexuele heeft aangeprezen als de veilige weg door het leven. Het is nu ook
begrijpelijk hoe een gezonde emancipatie van de jonge vrouw en een zich los maken
van het ongezond gezag van het te bazige vrouwengeslacht vlak boven haar,

2) The Vanishing Irish. The Enigma of the Modern World. Ed. John A. O'Brien. W.H. Allen,
London 1954, 240 pp., 12 s. 6 d.
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een voorname factor is bij de emigratie; een normale vrouw wordt wel naar elders
gedreven waar de kansen op het huwelijk gunstiger liggen.
Het is vooral sinds de oorlog dat Eire wakker geschud is en zich is gaan bezinnen
op zijn plichten jegens zijn eigen volk. De Valera heeft verschillende keren gesproken
over het emigratie-probleem en getracht zijn mensen thuis brood en goed werk te
geven. Maar men heeft een zich zo scheef ontwikkelde gang van zaken niet
onmiddellijk verholpen. En zelfs al zou men er in slagen de emigratie te verminderen,
daarmede is men nog geenszins klaar met het probleem van te weinig en te late
huwelijken. Men verwacht te veel indien men meent dat de Ier op korte termijn
trouwlustig gaat worden. Immers, geheel afgezien nog van de aangegeven sociale
en godsdienstig-morele oorzaken van het lage huwelijkspercentage, zijn sommige
geleerden er van overtuigd dat het Keltisch, of misschien juister, het Gaelisch karakter
de Ier een diepgewortelde voorliefde geeft voor de eenzaamheid, voor het alleen zijn,
en dat bijgevolg zijn vrijgezellennatuur niet zo zeer het product is van ongunstige
sociale of godsdienstige omstandigheden en opvattingen, als wel op een dergelijke
bodem het beste aardt. In dit geval zal het voor Eire nog moeilijker zijn en nog langer
duren een gezonde bevolkingspolitiek te realiseren.
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Het Latijn in de Liturgie
door G.W. van Breda O.E.S.A.
IN de liturgische hernieuwing van de laatste jaren is het vraagstuk van het gebruik
der spreektaal wederom bijzonder actueel geworden. Het is niet gemakkelijk voor
dit ingewikkelde probleem, waarbij diverse uiteenlopende factoren een rol spelen,
een definitieve verantwoorde oplossing aan te bieden. Dit is vanzelf ook niet de opzet
van deze bijdrage.
Het gebruik van het latijn in de Kerk als officiële taal is een eeuwenoude
eerbiedwaardige traditie. Het is de taal waarin zovele kerkvaders hun geschriften
hebben geschreven, de taal ook van de gewijde wetenschap, van de Romeinse Curie
en vooral ook de taal, die weerklinkt in de liturgie. Sinds de derde eeuw wordt nu
het latijn in de eredienst gebruikt en het heeft zich gehandhaafd in tijden, waarin de
Kerk grote bloei heeft gekend, waarin de Kerk zich uitbreidde onder heidense en
onontwikkelde volken, maar ook in tijden van geestelijke woelingen, ketterijen en
godsdienstoorlogen. Door al deze eeuwen heen heeft de Kerk aan het latijn
vastgehouden en dit gebruik berust op gegronde en zwaarwegende motieven van
duurzame aard en niet op toevallige omstandigheden, al is het wel voorgekomen, dat
factoren die ons uiterlijk toevallig schijnen, daarbij een rol hebben gespeeld.
Indien nu met deze oude traditie - tot saeculorum usus - gebroken moet worden,
moeten de motieven, waarop het gebruik van het latijn zich baseerde, geheel of
gedeeltelijk zijn komen te vervallen ófwel er moeten belangrijke redenen van blijvende
aard voor het gebruik van de volkstaal aanwezig zijn, redenen die gewichtiger zijn
dan die welke pleiten voor het handhaven van het latijn. Hiervoor is op de eerste
plaats nodig een diepgaande historische studie. Men zal moeten navorsen welke in
die vele eeuwen de verhouding is geweest tussen de liturgie - en hier bijzonder het
gebruik van één cultustaal, welke niet de landstaal is - en de beleving van het geloof,
de zielzorg, de missionering en de eenheid van de Kerk en verder de haeretische
stromingen, formulering van het geloofsgegeven en de dogma-ontwikkeling. Pas
dan kan men volledig beoordelen of de gronden, die het gebruik van het latijn hebben
gerechtvaardigd, zijn weggevallen en het latijn zijn rechten dus heeft verloren. Van
dit artikel is het de bedoeling echter niet historisch alles na te gaan, wat tot het gebruik
en de handhaving van het latijn heeft geleid, wel om enkele argumenten, die, ofschoon
misschien klas-
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siek, naar ons inzien ook nu nog het gebruik van het latijn verantwoorden, nader toe
te lichten.
***
Het is dan op de eerste plaats van belang te wijzen op de nauwe relatie, die er
noodzakelijk bestaat tussen geloof en liturgie, tussen lex credendi en lex orandi. De
liturgie is immers de getrouwe uitdrukking, de manifestatie van het éne ware geloof
der Kerk. Of zoals Paus Coelestinus het uitdrukt: ‘de heilige geheimen die, door de
apostelen overgeleverd, in de hele wereld en in geheel de Katholieke Kerk op dezelfde
wijze worden gevierd, opdat het liturgisch gebed het geloof zou bevestigen’1). Pius
XII spreekt over deze verhouding in ‘Mediator Dei’ waar hij zegt: ‘De heilige liturgie
heeft n.l. zeer nauwe banden met die beginselen der leer, die door de Kerk worden
voorgehouden als punten der volkomen zekere waarheid en bijgevolg moet ze zich
aanpassen aan de voorschriften van het katholiek geloof....’ (44) en verder: ‘In de
heilige liturgie belijden we uitdrukkelijk en openlijk het katholieke geloof, niet alleen
door de viering der heilige geheimen, door de voltrekking van het offer en door de
toediening der sacramenten, maar ook door het reciteren of zingen van het
“symbolum”,.... door de lezing van andere documenten, en door de lezing der heilige
schriften, die onder ingeving van den Heiligen Geest geschreven zijn’ (46)2). Deze
verhouding tussen geloof en eredienst nu is niet zonder consequenties voor de
liturgische taal: het latijn biedt hier qualiteiten, welke van belang kunnen zijn. Het
latijn ontwikkelt zich niet meer zoals de volkstaal. Deze is immers een levende taal
en dus steeds veranderend: woorden verouderen, sommige krijgen een andere
begripsinhoud, nieuwe woorden vormen zich. Bovendien heeft men te maken niet
met één levende taal, maar met talrijk vele, die elk hun eigen idioom en ontwikkeling
hebben: als men hetzelfde in meerdere talen wil weergeven hebben de woorden en
uitdrukkingen, die men daarbij gebruikt, in de onderscheiden talen nooit dezelfde
betekenis en gevoelswaarde. Door het latijn te gebruiken, heeft men één taal, die
bovendien vast is, stabiel, en waarvan de inhoud der woorden veelal zeer nauwkeurig
is omschreven. Daarom is het ook dat het latijn in ‘Mediator Dei’ wordt genoemd
een ‘doeltreffend middel tegen allerlei bederf van de ware leer’. In de levende taal,
waar de woordbetekenis immers variërend is en minder scherp omlijnd, zal de
dogmatische uitdrukking zwakker zijn. Deze min-

1) Epist. (21) ad episc. Galliarum 431.
2) Voor aanhalingen in dit artikel uit de encyclieken ‘Mediator Dei’ en ‘Mystici Corporis’ van
Pius XII, ‘Divini illius magistri’ van Pius XI en ‘Satis Cognitum’ van Leo XIII werd gebruik
gemaakt van de vertalingen verschenen bij ‘Gooi en Sticht’ in de ‘Ecclesia Docens’ reeks.
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der nauwgezette dogmatische formulering impliceert zekere gevaren voor de
zuiverheid van het geloof, waarvan de liturgie wordt verondersteld een trouwe
weergave te zijn. Naarmate zich in de diverse talen een meer zelfstandige liturgische
terminologie gaat ontwikkelen, zal na verloop van tijd dit nadeel van de levende taal
tegenover het vaste latijn wellicht steeds groter worden.
In nauwe aansluiting op het voorafgaande zouden wij een ander punt willen
bespreken n.l. de liturgische taal in verhouding tot de eenheid der Kerk. ‘De aloude
en katholieke Kerk is één, én in wezen, én in leer, én in beginsel, én in
uitnemendheid....’3). Deze eenheid, een van de meest voorname eigenschappen van
de Kerk Gods, is door haar steeds gehandhaafd en verdedigd van de oudste tijden
af. St. Paulus vraagt de christenen met de grootste aandrang en smeekt hen alle
tweedracht te vermijden als hij zegt: ‘Broeders ik bezweer U uit naam van onzen
Heer Jesus Christus dat gij allen hetzelfde spreekt en dat er onder U geen scheuringen
zijn, maar dat gij volkomen één zijt in dezelfde gezindheid en dezelfde overtuiging’4).
Indien wij nu verder gaan bezien, welke waarde de eenvormigheid van taal in de
liturgie voor de eenheid heeft, willen wij vooraf er ten overvloede op wijzen dat het
gebruik van het latijn vanzelfsprekend niet essentieel is aan de liturgie evenmin als
het coelibaat essentieel eigen is aan het priesterschap: de Kerk kan dus een andere
taal of meerdere andere talen gebruiken. Wat echter niet essentieel is kan daarom
toch nog wel belangrijk zijn, want in de concrete werkelijkheid hebben wij steeds te
maken met het geheel d.w.z. het essentiële en ook wat wij noemen het accidentele,
het bijkomstige. Zo is in verband met de eenheid het gebruik van de latijnse taal
belangrijk: ‘Mediator Dei’ spreekt hier van een ‘signum perspicuum venustumque
unitatis’.
De liturgie is de uitdrukking van het gemeenschappelijk geloof en de éne liefde.
In ‘Mystici Corporis’ spreekt Pius XII speciaal over de eucharistie als teken van
eenheid van het mystieke lichaam: ‘Christus onze Heer immers heeft gewild, dat
deze wonderbare en nooit volprezen band, die ons onder elkaar en met ons goddelijk
Hoofd verenigt, op bijzondere wijze aan de gelovigen zou worden aangeduid door
het eucharistisch offer’ (83). Indien nu de liturgie de eenheid op speciale wijze moet
weergeven, betekent dit dat zij niet alleen in het wezenlijke per se één moet zijn,
doch ook dat uniformiteit in caeremoniën, riten en taal bijzonder waardevol zijn,
omdat juist door deze bijkomstigheden de wezenlijke eenheid met grotere nadruk
kan worden gekend. De unifor-

3) Encycl. ‘Satis Cognitum’, 17.
4) 1 Kor. 1, 10.
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miteit van taal is hiervan practisch het meest ‘sprekend’: de taal is immers het
voornaamste middel, waardoor wij met onze medemensen in contact treden. Door
het gebruik van de éne latijnse taal wordt op evidente wijze de geestelijke eenheid
van alle gelovigen uitgebeeld, de éne liefdeband gemanifesteerd. Zo is het latijn in
geestelijke zin onze moedertaal, die uitstijgt boven alle nationaliteiten, want ‘er is
geen onderscheid tussen Jood en Griek’5). Iedere katholiek voelt zich zo op bijzondere
wijze opgenomen in het grote geheel van de Kerk, hij voelt zich één bij het liturgische
offer met alle katholieken van de gehele wereld, want overal wordt gebeden in
dezelfde taal. Hij voelt zich één met alle katholieken van alle tijden, want alle eeuwen
door is in deze taal gebeden, vanaf de oudste tijden van het Christendom. Overal is
zo de Kerk duidelijk hetzelfde tegenwoordig en overal weet men zich opgenomen
in de éne gemeenschap van de Kerk.
Waar men dan ook gebroken heeft met de eenheid van het geloof, is ook gebroken
met de eenheid in cultustaal. Al degenen, die in de geschiedenis de waarheid van het
katholieke geloof of de eenheid der Kerk hebben bestreden, hebben in hun liturgische
viering of godsdienstige bijeenkomsten het latijn afgeschaft. Het is ook opvallend
en zeker niet toevallig dat het invoeren der landstaal in de geschiedenis vaak bijzonder
is voorgestaan juist daar waar de obedientie aan Rome soms een heel moeilijk punt
is geweest. Dom Guéranger schrijft hierover: ‘La haine de la langue latine est innée
au coeur de tous les ennemis de Rome; ils voient en elle le lien des catholiques dans
l'univers, l'arsénal de l''orthodoxie contre toutes les subtilités de l'esprit de secte,
l'arme la puis puissante de la papauté’6). Deze woorden klinken inderdaad wel wat
scherp: enerzijds willen wij hier opmerken dat uit hetgeen hier is naar voren gebracht
niet meer begrepen mag worden dan er feitelijk staat op gevaar af het gehele
gecompliceerde vraagstuk te simplificeren of te vervallen in overdrijving. Anderzijds
ontkomt men echter vaak niet aan de indruk dat de voordelen, die het latijn biedt
voor een zuivere dogmatische weergave en als duidelijk teken van eenheid
tegenwoordig worden onderschat en te gemakkelijk als voorbij gestreefd beschouwd
worden.
Wij willen nu nog een ander aspect naar voren brengen n.l. het sacrale karakter
van een aparte cultustaal. De Westerse Kerk gebruikt in de liturgie het latijn, een taal
dus, die een andere is dan de volkstaal. Ook in het Oosten zowel in de geünieerde
als niet-geünieerde Kerk, waar men het latijn in de liturgie niet heeft, bedient de Kerk
zich van

5) Rom. 10, 12.
6) Inst. Liturg. I 402.
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een aparte taal, welke in sterke mate afwijkt - meer dan enkel door verschil in stijl van die, welke door het volk wordt gesproken, zodat men kan spreken van een aparte
liturgische taal. Ook bij vele niet-christelijke godsdiensten heeft men voor de cultus
een eigen taal gereserveerd. De liturgie is immers eredienst aan God, God gewijd,
heilig. Met heilig wordt hier niet bedoeld deugdzaam, het vrij zijn van zonden, maar
het afgezonderd zijn van het profane, het geheel aan God toegewijd zijn. Zo is
allereerst de bedienaar door heilige wijdingen uitsluitend voor de dienst van God
bestemd en heeft God van zijn persoon volledig bezit genomen. Zo wordt verder
alles, wat in de liturgie gebruikt wordt aan het profane gebruik onttrokken. Het
gebouw waar de eredienst wordt voltrokken, de gewaden en de voorwerpen, dat alles
wordt door de zegening der Kerk geheel aan God toegewijd, afgescheiden van het
werelds gebruik. Hetzelfde geldt ook voor de taal, welke zulk een gewichtig aandeel
heeft in de liturgie. De Kerk bedient zich van een taal, die een andere is dan wij
dagelijks gebruiken en misbruiken en hult zo de heilige eredienst in een gewaad, dat
verwijderd is van profaan gebruik en dat de gelovigen moet openbaren de heiligheid
en de verhevenheid van het liturgisch gebeuren. Zo is het latijn de heilige taal der
liturgie; naar het ons voorkomt krijgt de volkstaal niet zo gemakkelijk - ook niet door
het gebruik van een meer statige taalvorm en het aanwenden van een eigen stijl - het
sacrale karakter van het latijn, dat de eredienst geheel losmaakt van het wereldse en
zo de heiligheid der liturgie aan allen duidelijk manifesteert. Waar zich thans de
neiging vertoont alles te nivelleren is dit misschien een aspect, dat juist in deze tijd
een bijzondere waarde kan hebben.
***
De gedachte dat een ware liturgische geest, die zich voedt met de schatten der liturgie,
in onze dagen een absolute noodzaak is, wint in brede kringen gelukkig steeds meer
terrein. Hierbij kan dan tevens ook erkend dat wij van een waarlijk liturgische beleving
nog ver verwijderd zijn. Een belangrijk aspect, dat bij de liturgische vernieuwing
sterk op de voorgrond treedt en waarover in ‘Mediator Dei’ ook uitvoerig wordt
gesproken, is de deelneming van de gelovigen in de liturgie. Om het ideaal dat hier
wordt voorgehouden te verwezenlijken is natuurlijk het aankweken van een echt
liturgische spiritualiteit bij de gelovigen een eerste vereiste. Verder wordt hier ook
naar wegen gezocht de liturgie zelf te vernieuwen: zo zijn de laatste jaren
verschillende suggesties gedaan en meerdere plannen en desiderata te berde gebracht.
Een van de wenselijkheden, die in dit verband juist naar voren komen, is, zoals

Streven. Jaargang 8

309
in het begin van deze bijdrage reeds werd opgemerkt, het liturgisch gebruik van de
spreektaal. Het latijn is immers onverstaanbaar en werkt verlammend op deze
ontwikkeling van de liturgie: wanneer men wil komen tot een werkdadige deelname
van de gelovigen, tot een waarlijk gekende en doorleefde liturgie, dan moet ook de
volkstaal in de liturgie als consequentie worden aanvaard. Wij komen hier bij de
cardo quaestionis. Is het latijn inderdaad een bezwaar voor de actieve participatie en
zo ja in welke mate en in hoever weegt dat nadeel op tegen de verdienste van het
latijn? Is de volkstaal geschikt als liturgische taal zonder meer? Het is nu geenszins
onze bedoeling het vraagstuk hier in zijn geheel te benaderen en alle facetten te
belichten; wij willen hier volstaan met enkele aantekeningen.
Wanneer de levende taal haar intrede zal doen, waardoor de rijkdom der liturgie
open gesteld zal worden voor de gelovigen, heeft deze vernieuwing, die door
verscheidene liturgisten sterk wordt verlangd, ook de speciale aantrekkelijkheid, die
het nieuwe nu eenmaal heeft, dat het oude heeft doorbroken en een oplossing met
zich draagt voor de moeilijkheden van het nu. Het nieuwe gebruik zal immers de
bijzondere attentie vragen van gelovigen én bedienaar, hetgeen niet zal nalaten directe
successen af te werpen en een stroom nieuw liturgisch leven te wekken, ofschoon
bij velen nog een grote eerbied leeft voor het latijn. De kwestie echter waar het hier
om gaat is natuurlijk in hoeverre deze resultaten duurzaam zijn en in hoever na
verloop van tijd, als de spreektaal in de liturgie geheel is ‘ingeburgerd’, de gelovigen
met het gebruik vertrouwd zijn en niet beter meer weten, zich de nadelen van de
volkstaal als cultustaal, zullen doen gevoelen. Het latijn immers heeft een bijzondere
waarde voor het geloof, de eenheid en de heiligheid van de cultus, een waarde, die
in het liturgisch bewustzijn thans niet op de voorgrond treedt, omdat wij er door de
lange traditie te gewoon aan zijn geworden. Wanneer het latijn als cultustaal komt
te vervallen, zal het verlies van deze waarde zich zeker doen gelden.
Een vraag, die verder in dit verband naar voren komt is of de volkstaal door haar
grotere bekendheid niet het bezwaar heeft juist in de liturgie bijzonder onderhevig
te zijn aan wat men erosie, slijtage zou kunnen noemen: n.l. dat woorden en
uitdrukkingen, die in zich zeer rijk aan inhoud zijn op den duur slijten en
nietszeggende begrippen worden, die in een sleur worden herhaald. In de liturgie is
het niet gemakkelijk - moeilijker dan b.v. bij het preken - om z.g. versleten
uitdrukkingen te vermijden, omdat men hier te maken heeft met een vaste vorm en
terminologie, bekende teksten en pericopen. Juist door haar bekendheid kan het
gevaar van slijtage bij liturgisch gebruik van de volkstaal groot
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zijn, ook al omdat zij niet het sacrale karakter van het latijn bezit.
De betekenis van de volkstaal ligt in haar verstaanbaarheid, waardoor de liturgie
toegankelijk wordt voor de gelovigen. Doch is de verstaanbaarheid, de begrijpelijkheid
van de volkstaal in de liturgie niet enigermate relatief? Immers in de liturgie is sprake
niet van problemata, die men begrijpt of niet begrijpt, maar van mysteries, in de
volheid waarvan wij steeds dieper en verder - profundius et vehementius - moeten
trachten door te dringen. Aan de presbyter is de taak, de gelovigen, die door het
Doopsel als ingewijdenen gemerkt zijn, verder in de mysteries van het geloof, in de
geheimen en de betekenis van de liturgie te initiëren. Door de predikatie, homilie,
die tijdens de plechtigheid wordt gehouden en ook door de catechese moet hij de
gelovigen inleiden in deze geheimen om hen steeds in groter mate te laten delen in
de kennis van het goddelijke. Juist de gewijde taal is ons hierbij steeds een teken dat
het gaat om heilige mysteries, die onuitputtelijk zijn en waarin wij steeds verder
ingewijd moeten worden, en dat het niet gaat over dingen, ‘die men toch al weet’.
Het is duidelijk, dat, ook wanneer de liturgie in de volkstaal wordt voltrokken het
noodzakelijk blijft dat de betekenis en de geheimen van het liturgisch gebeuren
worden verklaard, de teksten worden uitgelegd, en de gelovigen worden ingeleid in
de verborgenheden van het geloof. Van de andere kant geloven wij niet dat het gebruik
van de latijnse taal in de liturgie deze inwijding van de gelovigen bijzonder moeilijk
zal maken. In de uiteenzetting van de betekenis van de liturgische geheimen zullen
zij ook worden ingewijd in de betekenis van de verschillende gewijde teksten, die
voor een groot deel steeds hetzelfde zijn, zodat de zin ervan begrepen kan worden.
Het latijn, dat ons herinnert de mysterievolheid van de gehele liturgie, nodigt
nadrukkelijk uit tot verklaring: doch het latijn is hier slechts aanleiding, want primair
gaat het om de mysteries, die de gewijde tekst in zich sluit en die om verdere initiatie
vragen7). Deze inleiding wordt in een bepaling van Trente naar aanleiding van het
gebruik van het latijn dan ook uitdrukkelijk voorgeschreven8). Het is daarom jammer
dat het in sommige landen voorkomt dat deze onderrichting nooit plaats vindt en
zelfs zelden of nooit gepreekt wordt. Indien men dan zou constateren dat de gelovigen
in zekere mate vervreemd zijn tegenover de liturgie, dan lijkt het niet juist in eerste
instantie de fout bij het latijn te zoeken.

7) Men zou kunnen menen dat dergelijke preken misschien te hoog gaan voor de gelovigen en
zo juist hun doel voorbijschieten. Wij geloven echter van niet en denken hierbij ook aan de
preken van Augustinus, die zijn beste gedachten giet in een eenvoudige vorm en die ook
voor de rudes en idiotae het beste nog niet goed genoeg vond. cf. F. v.d. Meer Augustinus
de Zielzorger, Utrecht 1947, p. 382 sq.
8) Sess. XXII De sacrif. Missae cap 8.
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Hetgeen hier nu is uiteengezet aangaande de liturgie in het algemeen geldt, naar wij
menen, ook voor het epistel en evangelie, die als delen van de Voormis, welke thans
ook vaak Woorddienst wordt genoemd, het eerst voor het gebruik van de volkstaal
in aanmerking schijnen te komen. Het lijkt ons bovendien zeer passend dat juist de
H. Schrift, die de Kerk als Gods Woord altijd met bijzondere eerbied en zorg heeft
omgeven, gelezen wordt in de officiële taal der Kerk en in de vertaling, die de Kerk
authentiek heeft verklaard. De reden echter dat men juist bij epistel en evangelie een
begin wil maken met het gebruik der spreektaal is immers omdat deze delen bij
uitstek zijn bedoeld tot onderrichting van de gelovigen. Wil er echter werkelijk sprake
zijn van onderricht dan is uitleg, verklaring en toepassing van het voorgelezene
noodzakelijk, ook als het betreft de z.g. ‘gemakkelijke’ pericopen. Zou men de
pericope in de volkstaal voorlezen zonder dat verder een homilie volgt, dan is het
toch zo dat er practisch niets van wordt meegenomen, dat de grote waarheden in de
schrift vervat niet gekend worden, dat men zelfs soms niet eens ‘weet waar het over
ging’, zeker niet wanneer de gelovigen aan het nieuwe gebruik gewend zijn. Zoals
het in de Kerk vanaf de oudste tijden traditie is geweest, moet de priester de gelovigen
Gods woord uiteen zetten, al heeft hij het dan niet zolang te maken als Paulus te
Troas dat deed. Uit didactisch oogpunt is het dan ook geen bezwaar dat hij in de
officiële eredienst der Kerk de pericope in de officiële taal der Kerk leest, die hij
daarna de gelovigen in de vertaling voorhoudt om hen verder in de schrift in te
leiden9).
De mysterievolheid van de liturgie is de reden, naar wij menen, dat juist de
begrijpelijkheid, die het grote voordeel is van de spreektaal, enigszins betrekkelijk
is. Wanneer men zo de verschillende publicaties leest, ontkomt men niet aan de
indruk dat de waarde van de spreektaal soms te hoog wordt aangeslagen. Ongetwijfeld
kunnen in sommige gedeelten van de sacramentele liturgie de factoren die het gebruik
der spreektaal wenselijk maken praevaleren: wanneer dan ook de toepassing hier
slaagt, mag men daarom nog niet direct besluiten tot de geschiktheid der spreektaal
voor de overige liturgie, speciaal de Misliturgie, haar geschiktheid als liturgische
taal zonder meer. Anderzijds wordt misschien te licht geconcludeerd tot de
ongeschiktheid van het latijn met het bekende argument dat de latijnse taal niet meer
wordt verstaan alsof deze factor absoluut is en de enige waarmee moet worden gere-

9) Voor een proefneming met de volkstaal wordt ook wel gedacht aan de Paasvigilieviering.
Het lijkt ons evenwel niet gemakkelijk uit deze viering conclusies te trekken voor de liturgie
anni currentis. De Paaswake heeft immers een geheel eigen karakter, er is een heel speciale
sfeer en de gelovigen zijn in een bijzondere devote stemming.
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kend. Worden verder de resultaten voor een geestelijke vernieuwing, die dit nieuwe
gebruik zal moeten brengen niet overschat? Buiten onze grenzen is in sommige
bisdommen de ontwikkeling in deze verder: de tijd is echter nog te kort om over de
resultaten een definitief oordeel te vellen. Als de aandacht en de beleving uiteindelijk
hetzelfde zijn als bij de gebeden en oefeningen, die nu in de eigen taal geschieden,
zal men zeker niet van een vooruitgang kunnen spreken.
Bij dit alles mag vanzelf nooit uit het oog worden verloren dat liturgie gebed is,
zij ‘maakt de integrale openbare eredienst uit van het mystieke Lichaam van Jesus
Christus’ (Med. Dei 20). Het belangrijkste is derhalve de inwendige eredienst zoals
wij - vooral degenen, die in bijzondere dienst van God staan - geheel ons christelijk
leven en al onze activiteit moeten laten steunen op voortdurend innerlijk gebed
‘zonder ophouden voor alles dank betuigend aan God en den Vader, in de naam van
Jesus Christus onzen Heer’ (Med. Dei 121)10). Heel de liturgie moet gedragen worden
door een grote innerlijke vroomheid en dit geldt bijzonder de Mis, de ‘synaxis
eucharistica’, de bijeenkomst ter dankzegging. De deelname van de gelovigen moet
dus zo zijn dat de inwendige eredienst bevorderd wordt en geen schade lijdt. Wanneer
het voor zou komen dat de gelovigen aan de gehele plechtigheid actief participeren,
maar b.v. vrijwel niemand van degenen, die hebben deelgenomen aan het offermaal,
na het beëindigen der Mis dankzegging houdt, waarover in Mediator Dei uitvoerig
wordt gesproken en waartoe bijzonder wordt aangespoord, is dat een teken dat de
ware liturgische geest niet aanwezig is, omdat blijkt dat het inwendige gebed niet de
voorname plaats heeft, die het in de liturgie behoort in te nemen, terwijl toch ‘het
werk der verlossing, in zich onafhankelijk van onze wil, een innerlijke
krachtsinspanning van onze ziel vordert om te maken, dat we de eeuwige zaligheid
kunnen bereiken’ (Med. Dei 31).
***
Het is misschien nuttig dat afzonderlijk nog even de aandacht gevraagd wordt voor
de gegevens van ‘Mediator Dei’. Aan het einde van de encycliek vinden wij deze
algemene richtlijn: ‘Op de eerste plaats moet er voor gewerkt worden dat allen met
verschuldigde eerbied en geloof gehoorzamen aan de decreten, die zijn uitgevaardigd
door het concilie van Trente, of door de Pausen, of door de heilige congregatie der
Riten en aan hetgeen de liturgische boeken met betrekking tot de uitwendige
uitoefening van de openbare eredienst hebben bepaald’

10) Eph. 5, 20.
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(Med. Dei 185)11). Van belang is hier verder ook de passage, die in het voorafgaande
reeds werd aangehaald en waar het gebruik van het latijn wordt genoemd: ‘een
duidelijk en voornaam teken van eenheid en een doeltreffend middel tegen allerlei
bederf van de ware leer’, terwijl daarnaast ook aan de volkstaal een relatieve waarde
wordt toegekend: ‘bij vele rituele handelingen kan het gebruik van de volkstaal zeer
nuttig zijn voor het volk’ (Med. Dei 59)12). Wat nu allereerst de volkstaal betreft: het
is dus volgens dit document voorzeker niet zo dat de spreektaal over de gehele lijn
in alle delen der liturgie moet worden geweerd: voorzichtig wordt hier vastgesteld
dat voor verschillende rituele handelingen het gebruik van de volkstaal nuttig kan
zijn. In dezelfde alinea wordt er echter op gewezen dat het alleen de Apostolische
Stoel toekomt dit te veroorloven en dat zonder zijn voorkennis en goedkeuring
volstrekt niets mag gebeuren. In meerdere landen is nu toegestaan om bij verscheidene
gebeden en caeremoniën van het rituale naast het latijn de spreektaal te gebruiken.
Wat echter het latijn aangaat: uit de aanhalingen blijkt duidelijk dat ‘Mediator Dei’
het latijn als liturgische taal gehandhaafd wil zien. In vele kringen echter leeft de
opvatting dat in de liturgische ontwikkeling van nu het latijn geleidelijk dient te
verdwijnen of tot een minimum gedeelte moet worden gereduceerd. Het is immers
een belemmering voor een gezond liturgisch leven, een fossiel dat in een museum
thuishoort, maar waar wij nu eenmaal mee zitten. Deze zienswijze lijkt ons niet in
overeenstemming met ‘Mediator Dei’. Overeenkomstig de directieven van de
encycliek dient, naar wij menen, ook het latijn ingeweven te zijn in het liturgisch
streven, niet slechts factisch, maar ook behoort haar liturgische waarde naar voren
gebracht en geapprecieerd te worden. Wanneer de encycliek enerzijds vasthoudt aan
het latijn, anderzijds de actieve participatie bijzonder stimuleert, betekent dit dat deze
beide factoren elkaar niet uitsluiten, maar dat een samengaan van beide mogelijk
moet zijn.
Over het algemeen is, zoals de laatste jaren is geconstateerd, de waardering en de
studie van het latijn als taal der christelijke oudheid en der liturgie teruggelopen13).
In een redevoering van Pius XII wordt

11) Het latijn komt hier ter sprake in de bepalingen van Trente, sessio XXII, de constitutie
‘Unigenitus’ van Clemens XI en ‘Auctorem Fidei’ van Pius VI. Betreffende het concilie van
Trente in deze kwestie zie H.A.P. Schmidt S.J., Liturgie et Langue vulgaire’, Rome 1950.
12) Elders wordt in de encycliek met beslistheid de vermetelheid afgekeurd van degenen, die
systematisch nieuwe liturgische gewoonten invoeren. Met grote droefheid wordt geconstateerd
dat dit niet alleen gebeurt in zaken van gering belang, maar ook in zaken van het allergrootst
belang zoals het gebruik van de volkstaal bij het hoogheilig eucharistisch offer (Med. Dei
58).
13) Ook voor het latijn als cultuurtaal, als taal der klassieken is de belangstelling sterk afgenomen.
In de encycl. ‘Divini illius magistri’ (Pius XI, 1929) heet het ‘....de studie van het latijn, die
wij in onze dagen meer en meer in verval zien raken....’. En in een rede voor leerlingen van
de middelbare scholen wijst Pius XII op ‘het huidige streven van de techniek om steeds meer
te praevaleren boven de speculatieve wetenschappen’. Om het gevaar te vermijden dat zij
zich te zeer zouden verdiepen in het stoffelijke spoort hij deze jeugd bijzonder aan tot studie
van de latijnse taal (cf Kath. Arch. IV n. 4, 25-3-'49).
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op deze achteruitgang gewezen en worden de clerici bijzonder tot de studie van de
latijnse taal aangespoord: ‘Het is jammer dat het met deze studie soms
betreurenswaardig is gesteld. Helaas, de latijnse taal, de glorie der priesters, vindt
steeds onverschilliger en steeds minder beoefenaars. Hoe op waardige wijze de roem
te verkondigen van deze keizerlijke taal.... die het ware niet uitspreekt maar uitbeitelt,
die aan uitspraken en formuleringen een bijzondere kracht verleent, die in de Latijnse
Kerk in dienst staat van de liturgie, die tenslotte voor heel de Katholieke Kerk een
band is van grote waarde? Er moest geen priester zijn die haar niet gemakkelijk en
vlot kan lezen en spreken!.... de bedienaar der heilige geheimen, die haar niet kent,
moet beschouwd worden als lijdend aan een rampzalig gebrek’ (23-9-'51)14).

14) A.A.S. XXXXIII 15 pag 737; 20-10-'51.
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Alfred Delp S.J. en de ‘Dritte Idee’
door H.A.J. Tempelman
OFSCHOON het als overbekend mag worden verondersteld, is het toch juist, terwille
van de figuur van Pater Alfred Delp S.J., even te releveren, dat er in het
nationaal-socialistische Duitsland verschillende stromingen, richtingen en groepen
bestonden, die tegen het Nationaal-Socialisme stelling namen. De groepen
concentreerden zich om een idee (b.v. de communistische), om een kerk (b.v. de
Katholieke en de Bekenntniskirche), in een stad (b.v. de legerstaf in Parijs), om een
inrichting of stichting (b.v. de Abwehr) of om een persoon (b.v. Prof. Kurt Huber
van de Münchense studentenrevolte). Tot deze laatste soort behoorde ook de
‘Kreisauer Kreis’, genaamd naar het plaatsje Kreisau, waar graaf Hellmuth von
Moltke woonde. Graaf von Moltke, die onder de naam ‘Hellmann’ in het nagelaten
dagboek van de vroegere ambassadeur Ulrich von Hassel optreedt, was
‘Kriegsverwaltungsrat’ in de afdeling buitenland van het O.K.W. (Oberkommando
der Wehrmacht). Hij gold als een der jongeren onder de Duitse verzetsleiders en zijn
landgoed was een centrum van soms zeer van elkander verschillende figuren, die de
grondslagen bespraken en plannen beraamden voor een staatsopbouw na het
Hitlertijdperk, die gefundeerd zou worden op het Evangelie, op het Christendom.
Weliswaar van huis uit Protestant had Graaf von Moltke toch de wens geuit om
ook de Katholieke opvattingen over politieke en sociale problemen te leren kennen
en op wens en met medeweten van zijn Provinciaal Pater Rösch S.J. trad een jonge
priester, Pater Alfred Delp S.J., die zelf op zeventienjarige leeftijd tot het Katholieke
geloof was overgegaan, met de Kreisauer Kreis in contact.
Na verraad van een cel in een communistische groep werd de Kreisauer Kreis
opgerold. Hellmuth von Moltke werd in het voorjaar van 1944 en Alfred Delp S.J.
werd Juli 1944 gearresteerd, waarna ze beiden, aangeklaagd wegens hoogverraad en
défaitisme, voor het Volksgerichtshof moesten verschijnen. De beruchte bloedhond
Dr Freisler, anti-Christen bij uitstek, die zelf bij een bombardement van Berlijn in
April 1945 om het leven kwam, voerde het presidium, en het vonnis is gemakkelijk
te raden.
Beiden werden ze ter dood veroordeeld en terechtgesteld, Graaf von Moltke en
zijn medewerker Franz Sperr, de vroegere Beierse gezant, de 23e Januari 1945 en
Alfred Delp S.J. de 2e Februari 1945.
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Ulrich von Hassel tekent Hellmuth von Moltke in zijn dagboekbladen Vom andern
Deutschland, niet zonder bezwaren te uiten tegen diens ‘onreëele politieke mentaliteit’,
als ‘geestig, angelsaksisch en pacifistisch denkend’.
Deze geestigheid spreekt zelfs nog, als de dood reeds tastbaar zijn gezel geworden
is, uit zijn afscheidsbrief aan zijn echtgenote, gepubliceerd in het Engelse tijdschrift
Round Table. De Protestant von Moltke meent: ‘Maar dat ik als martelaar van de H.
Ignatius van Loyola zal sterven - en daarop komt het tenslotte aan, want al het andere
is maar bijzaak - is waarlijk een mop’.
Daar de Kreisauer Kreis werd opgerold en onschadelijk gemaakt vóór de vermetele
aanslag op Hitler van Graaf von Stauffenberg en de zijnen, moest zelfs een Freisler
de beschuldiging van deelneming daaraan terugnemen en bleef uiteindelijk als
hoofdaanklacht de beschuldiging van défaitisme - de beschuldigden rekenden immers
op een nederlaag van Nazi-Duitsland en ontwierpen een program voor een christelijke
heropbouw - bestaan, ofschoon nog niet alle gegevens daaromtrent bekend zijn. De
aantekeningen, die Pater Delp voor het program maakte, dat hij de ‘Dritte Idee’, als
afbakening van communisme enerzijds en kapitalisme anderzijds, noemde, zijn helaas
verloren gegaan.
Pater Alfred Delp S.J., geboren in het jaar 1907, publiceerde voor de oorlog een
boek over het existentialisme en met name over de Heideggerse philosophie onder
de titel Tragische Existenz, terwijl tijdens de oorlogsjaren nog een geschrift van hem
verscheen in de Elsasz: Der Mensch und die Geschichte. Dat Pater Delp de zin van
de geschiedenis, ook in de ordening en de orde van het heil, niet in het heil ziet, maar
in de vorming van steeds nieuwe mogelijkheden, die voor het zieleheil gunstig zijn,
toont reeds dat deze denker, ook als Christen en priester, steeds zoekt naar een
verklaring en een opheffing van het in-de-wereld-zijn in het licht van het Eeuwige.
Als Christen had hij zich in dienst gesteld van de orde van het heil, als socioloog
zocht hij de orde van het heil in een sociale ordening, waarbij hij het begrip ‘nationaal’
niet, als heden ten dage vele zogenaamde anti-nationalisten, over boord wierp, maar
ook het ‘volk’ als ordeningswerkelijkheid erkende.
Uitvoerige artikelen over al deze problemen schreef Alfred Delp in het tijdschrift
Stimmen der Zeit, waaraan hij in het jaar 1939 als socioloog werd verbonden. (We
ontlenen enkele biografische notities aan de ‘Vorbemerkungen’ van zijn confrater,
vriend en verzamelaar van zijn nagelaten geschriften, Pater Paul Bolcovac S.J.).
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Na de opheffing van het tijdschrift en de inbeslagname van het huis, waarin de
medewerkers woonden, in het jaar 1941, vertrok Alfred Delp naar
Bogenhausen-München en preekte daar Zondag voor Zondag in de kerken van het
‘Heilig-Blut’ en ‘St. Georg’, tot hij gearresteerd werd.
In de gevangenis in Tegel hadden een paar bewakers soms de nonchalance zijn
boeien een beetje slordig te sluiten en daaraan danken we het, dat Pater Delp in staat
was om in zijn cel aantekeningen, beschouwingen en overwegingen neer te schrijven,
die door de omstandigheden, waarin ze ten papiere werden gebracht, op de grens
van dood en leven, op de uiterste rand van de menselijke existentie, een des te
ernstiger klank en diepere inhoud verkrijgen. De rechtspraak in dergelijke absolute
staten en in het algemeen van het bijzonder- of volksgerecht kan niet korter en
markanter geformuleerd worden dan door de woorden van dit slachtoffer: ‘De
rechtszitting was handig en geraffineerd opgezet. Zo geraffineerd, dat niemand met
datgene aan het woord kon komen, wat de anderen ontlastte of hemzelf ten voordeel
was. Er werd precies dat, en alleen maar dat, gevraagd en toegestaan om te zeggen,
wat volgens de nu geldende wetten voldoende is om te veroordelen. Onze zaak was
op Moltke's en mijn vernietiging opgezet. Ach wat waren wij dwazen, toen wij ons
zakelijk op de zitting voorbereidden. Daarom ging het immers niet. Dit is geen
gerecht, maar een functie’. Dat zulk een gerecht geen gerecht, maar een functie van
de wil tot vernietiging is, is waarlijk een sleutelwoord! Het karakteriseert ook de
priester, die tegelijkertijd socioloog was, maar het karakteriseert ook de stilist, die
in een precieuse, trefzekere formulering de kern poogt te vangen, terwijl de redenaar,
de predikant en priester Alfred Delp zijn stijl díe stromende vloed, díe oratorische
beeldspraak wist te verlenen, dat zijn nagelaten getuigenissen, artikelen, brieven en
preken (in drie bundels uitgegeven onder de titels Zur Erde entschlossen, Der
mächtige Gott en Im Angesicht des Todes1) niet alleen een grote ontroering en een
stille, soms verbeten bezinning, maar tevens een louter aesthetisch genot oproepen.
In een figuur als Pater Delp raken de banen van de grote levensvraagstukken elkaar;
door zijn mond spreekt de mens als mens, ook met zijn klein- en grootmenselijke
eigenschappen, de priester als zielzorger, de theoloog, de socioloog en de wijsgeer.
Het heeft alleszins zin om zich met de grondgedachten van deze priester bezig te
houden, temeer, daar hij, bekend met de moderne

1) Verlag Josef Knecht, Carolusdruckerei, Frankfurt am Main.
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philosophische stromingen, de hedendaagse mens, met zijn zucht naar autonomie,
met zijn verwaten begeren naar de komst van de absolute, de totale mens, steeds
confronteerde met de geest en het wezen van het Christendom.
Noord- en Zuid-Nederlandse priesters en Katholieke leken, die de preken van
Pater Delp lezen, zullen zeker gestoord (zo niet opgeschrikt) worden door de, voor
onze mentaliteit, vreemde stofbehandeling. De gelovige in onze lage landen, die geen
uitweg weet in de wirwar van begrippen als ‘Angst’, ‘Sein zum Tode’, ‘faustisch’,
‘Uebermensch’, ‘Heroïsme’ enz., voor wie figuren als Nietzsche, Heidegger, Rilke,
Lawrence, Ferdinand Ebner, Langbehn, Ekkehard e.a., namen zonder eigenlijke
inhoud, of wellicht totaal onbekend, zijn, zullen een nog vreemder gevoel overkomen.
Dat een priester dergelijke begrippen, soms als het ware terloops, in zijn preken
behandelde en op deze figuren teruggreep, toont aan dat de gemiddelde Duitser, die
deze preken tijdens de oorlogsjaren beluisterde - en Alfred Delp trok volle kerken -,
door de zeer intensieve propaganda der Nazi's met de revolutionnaire, anti-christelijke
begrippen en wereldbeschouwingen van de eerste helft van de twintigste eeuw
vertrouwd en er in zijn ziel door verscheurd was.
Men hore naar deze zelfkennis: ‘Het ligt ons Duitsers op de een of andere wijze
in het bloed, deze greep naar het laatste, deze drang naar de achtergronden, dit
verlangen de achtergronden te ontsluieren, het laatste geheim te weten en te willen
bezitten en te willen zijn. En dan vormen en scheppen wij ons een idool. Onze
philosophen, onze dichters, onze literatoren, wat hebben ze ons voor dromen
voorgezegd! Wat hebben ze ons voor gestalten geschapen! Hoe dikwijls hebben wij
Duitsers al gezworven met bloedende harten en bloedende voeten en vermoeide
geest, naar alle mogelijke graalsburchten, naar alle mogelijke graalskelken! En de
kelk was leeg’.
Het is een eenzijdigheid, zoals door z.g. progressieve Christenen gedaan is, deze
veelbelovende en veelbetekenende Duitse priester als de exponent voor te stellen
van het personalistisch humanisme. Hij reikt daar ver boven uit. Citeren wij slechts:
‘En als het komende humanisme niet van te voren zorgt, dat het zich klaar en
doelbewust van zijn historische voorlopers, wier late en dikwijls ongelukkige
erfgenamen we zijn, onderscheidt, dan zal men het geen vertrouwen kunnen schenken.
En dat terecht’.
Alfred Delp, die hartstochtelijk naar een synthese zocht tussen Socialisme en
Christendom, die het sociale vraagstuk, zo al niet het

Streven. Jaargang 8

319
zwaarstwegende, dan toch een der voornaamste problemen achtte die roepen om een
oplossing - door verdelende rechtvaardigheid volgens een bepaalde verdelingssleutel
- wiens woord ‘personalistisch socialisme’ een slagwoord na de tweede wereldoorlog
werd, hief echter dit personalistisch socialisme ver boven zijn materialistische
broeders, het liberalisme en het marxisme, door als uiteindelijke geestesrichting en
wereldbeschouwing te eisen: het ‘theonome humanisme’.
Alfred Delp is een van de weinige mensen in Europa, die de metaphysische oorzaak
aanvoelde en de kern van de geestelijke nood van de twintigste-eeuwse mens begreep:
het onuitroeibare verlangen om meer te zijn dan mens, een verlangen, dat vorm en
gestalte gekregen heeft in de ‘Uebermensch’-idee van een Nietzsche, in het
‘Arbeidertype’ van een Ernst Jünger, in de ‘Pan’ van een Herman Gorter en in de
‘totale mens’ van een Menno ter Braak of een Hein Marsman. Steeds meer blijkt dat
de totale mens de grootste hinderpaal vormt op de weg van de ‘tempel’ naar het
‘Kruis’.
De autonome mens, in welke schakering ook, die zijn begrenzing, zijn doel en
vervulling in zichzelf vindt, een vervulling, die gemakkelijk overslaat in narcistische,
ego-centrische zelfverheerlijking (zoals bij de oppermens verheerlijkende Willem
Kloos), is, volgens zijn wezen, niet alleen anti-christelijk, maar zelfs a-religieus,
inzoverre religie steeds op het transcendente gericht is, ofschoon het narcisme
religieuse trekken vertoont. Nietzsche meende de paulinische onbekende God in de
‘Ewige Wiederkehr’ gevonden te hebben, zijn discipelen zijn echter nog steeds zover
niet. Zeker waren zíj niet zover, die de philosophische Uebermensch tot een politieke
slogan ombogen. De politiek accentueerde alleen maar dat - en hier citeren we weer
Alfred Delp -: ‘Ons leven is goddeloos geworden in de zin van de leegheid; God is
niet meer bij ons - dit in de zin van de houding; God wordt over het hoofd gezien,
geloochend, Hem wordt iedere aanspraak op het leven geweigerd’.
De mens had zich, autarkisch, op zichzelf gesteld, maar zonder een gemeenschap,
zonder de wereld, zonder de Eeuwige is hij.... niets, staart hij in het Niets, valt hij
ten offer aan de existentiële angst en wordt het Zijn een ‘Sein zum Tode’.
Deze geestelijke nood van de mens kan, om terug te keren naar de terminologie
van Alfred Delp, slechts door het theonome humanisme gelenigd worden. Onder dit
humanisme verstaat hij een overwinning op het historische humanisme. Het moet
zijn: ‘een echt ontwaken van de mens tot zichzelf, een ontwaken van de mens tot
zijn echte waarden en waardigheden, tot het eerlijke erkennen van zijn goddelijke
en mense-
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lijke mogelijkheden, een overwinning echter tegelijkertijd op zijn ronddolende,
ongebonden krachten en hartstochten, waarmee de mens in zijn eigen naam en in
alle verliefdheid op zichzelf de mens in zich verwoest heeft. Dit wil geen redevoering
tegen de hartstocht zijn. Wee de mens, die zonder de hartstocht wil leven. Ook dit
zou een weg zijn, die de mens dieper van zich af stoot. De mens moet zichzelf
ontmoeten, als storm, die ontsteekt, als gloed en als vuur. En toch moeten deze
elementaire verschijningsvormen, die wij bedoelen, van het verwoestende ontdaan
worden, van het grenzenloze en oeverloze, dat de mens ontbonden en verscheurd
heeft. De hartstocht van de mens moet in een schroom worden gevangen, die hem
alles aan kracht en vuur en ernstige liefde tot de mens doet behouden; die echter alles
van hem neemt, wat iedere hartstocht gemakkelijk geschikt maakt voor blindheid,
verlorenheid, distantie- en instinctloosheid. De mens moet en zal nog eens worden.
Hij verwoestte zich als mens, omdat hij zich slechts als mens bedoelde en slechts in
de kracht en orde van het menselijke. De mens is fout en ongelukkig als hij alleen
met zichzelf is’.
De komende opgaven ziet Alfred Delp dan als volgt:
1. het scheppen van een sociaal bestaansminimum.
2. zorgen voor een minimum aan waarachtigheid.
3. zorgen voor een minimum aan personaliteit en solidariteit (in
organisch-hiërarchische zin).
4. een minimum van algehele overgave aan de transcendentie.

Daartoe behoort de opvoeding van de mens gericht te worden op zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid, bekwaamheid tot oordelen, tot dienst aan de gemeenschap en
tot dienst aan de transcendentie.
Daarmede ziet Alfred Delp klaar, dat de louter religieuse pogingen om de
menselijke nood te helen niet voldoende zijn, want ze bestrijken slechts één zijde
van de mens en omvatten niet de hele mens, die een totaliteit is.
Natuurlijk ziet Alfred Delp, diep-gelovig priester en Christen, de ware
menselijkheid alleen in de openheid voor het Absolute, voor God. In zijn ogen zijn
de gelovende, de vertrouwende en de beminnende mens eigenlijk de schepselen, die
de dimensies van het mensdom vermoeden en de perspectieven van het Goddelijke
zien. Daarom moge de huidige humanist nog eens voorgehouden worden, wat deze
eenzame, jonge en wijze priester, geketend in de gevangenis, schreef, dat de mens
van de loutere humaniteit en naturaliteit een schepsel zonder genade is, wiens weg
door de wereld altijd zonder genade en barmhar-
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tigheid is, die, ondanks alle prometische declamaties toch de strijd met de dingen,
opgaven en problemen verliest.
De eenzaamheid van de cel heeft hem een scherpte van blik gegeven, die de
waarachtigheid, ook van de critiek, nog onderlijnt. Hij spaart daarbij volkeren, noch
staten, noch regeringen. Samengevat: een verbond met het Russische nihilisme zou
het Avondland niet meer kunnen verdragen. In Spanje worden nog steeds de sociale
mogelijkheden verzuimd. Italië is louter een object geworden. Polen boet voor zijn
grootheidswaanzin. In Hongarije wreken zich de slechte sociale toestanden. Frankrijk
is radeloos, Engeland is uitgehold door de philosophie van het nut en Duitsland
worstelt om zijn bestaan.
Hij spaart ook critiek op het menselijke in de Kerk niet. Elk streven naar macht,
naar burocratie van de Kerk - als institutie of door middel van aan de Kerk gebonden
leken - zal het verval niet kunnen stuiten. Om het belang en de kiesheid van de zaak
is het noodzakelijk hier ook weer Alfred Delp woordelijk te citeren: ‘Het lot der Kerk
zal in de komende tijd niet daarvan afhankelijk zijn wat haar prelaten en leidende
instanties aan verstandelijkheid, oordeelkundigheid, politieke bekwaamheden enz.
opbrengen. Ook niet van de “posities”, die mensen uit hun midden zich weten te
verwerven. Dat alles is voorbij. Binnen hun raam moeten de kerken, terwille van
hun bestaan, beslist een eind maken aan dweperij en het verouderde, in ontbinding
zijnde liberalisme. Hiërarchie als echte ordening en leiding moet aanwezig zijn’.
Een twistende Christenheid, meent Alfred Delp, zal het verval nog bespoedigen.
De Kerk daarentegen moet, volgens hem, terugkeren naar de Diakonie, d.w.z. naar
de dienst aan de mensheid, een dienst die door de nood der mensheid bepaald wordt
en uit haar midden moeten weer scheppende mensen opstaan, vervuld van een
goddelijke zending. Terugkeer naar de Diakonie betekent: in de naam van God te
helpen en te helen. Het is geen probleem van stijl, het is niet een voortdurend hameren
op ‘recht’ en ‘afkomst’, het zijn geen grote reformredevoeringen en reformprograms,
maar de vorming van de christelijke personaliteit, het is geen enzijdige
schuldaanklacht, maar de erkenning van het eigen verzuim, de eigen schuld, het is
niet de Kerk als doel en einde, maar als sacrament, middel en weg.
De nood van de mensheid ziet Alfred Delp drieledig. Het oude woord ‘in labore’
is tot een totale dienstverplichting geworden, zodat de fabrieken de nieuwe kathedralen
werden. De innerlijke gloed, die de mens verteert om boven de alledaagsheid uit te
komen en die titanische trekken verkrijgt. Tenslotte het grote probleem van de smart,
waarop de mens altijd weer gestoten wordt.
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Slechts rust in God kan de onrust stillen; de door de H. Geest vervulde mens kan het
innerlijke vuur meester worden. Goddelijke troost kan alleen de smart lenigen.
Hoe gecomprimeerd we ook Alfred Delp's thesen en diagnosen weergeven, we
mogen toch niet sluiten zonder te wijzen op het feit, dat, met name zijn preken in de
jaren 1941-1943 van een burgerlijke moed getuigen, nog geaccentueerd door de
omstandigheid dat ze in het openbaar werden uitgesproken, die meer dan
bewonderenswaardig is. De uitgave tenslotte van zijn nagelaten geschriften, speciaal
van zijn afscheidsbrief aan zijn confraters, waaruit een schone menselijke ziel in al
zijn ootmoed spreekt, is een document-humain geworden, die haar ver boven het
tijdelijke verheft. Alfred Delp moest hangen, omdat hij, Jesuïet, een priester der Kerk
was en omdat hij nog geloofde aan een ander Duitsland, dat ook na de val van zijn
belagers zou blijven voortbestaan. Hij was allesbehalve een défaitist! Hij was
allesbehalve een pessimist! Maar een Europa zonder Duitsland, en zelfs zonder een
mede-leidend Duitsland, was in zijn ogen onbestaanbaar. Duitsland, dat in zijn diepste
gronden altijd verteerd werd en wordt door een verlangen naar Christus en zijn Kerk!
Misschien niet louter om religieuse redenen, die eventueel een canonisatie zouden
rechtvaardigen, is hij een martelaar geworden en de dood ingegaan. Maar welke
krachten het Christendom en de Kerk nog aan een mens weten te geven, dat leert
zijn leven, zijn manmoedig gedragen lijden en zijn vroege dood. Dat kan ons allen
sterken. Wellicht in komende beproevingen.

Streven. Jaargang 8

323

Gedachten over het luisteren
door Hugh Dinwiddy
KORTGELEDEN heb ik een brief van een veertienjarige Japanse schooljongen
gelezen, die gepubliceerd was in zijn schoolblad; daarin beklaagde deze knaap zich
op een typisch Oosterse wijze, dat hij onderwezen werd in het schrijven en spreken
van de Engelse taal, maar geen gelegenheid kreeg om naar die taal te luisteren. Er
werd hem wel kennis meegedeeld, maar hij werd niet in staat gesteld om het in hem
gelegde natuurlijke talent tot luisteren te ontplooien. De muziek richt zich op een
meer rechtstreekse wijze tot het oor dan de literatuur; de muziek vraagt bij degenen
die naar haar luisteren ook om een kinderlijke eenvoud. Deze wordt altijd
verondersteld, of de luisteraar nu vergevorderd of onwetend is in muziektheorie en
muziekpractijk. Schrijvend over Beethoven's ‘Bagatellen’ merkt Donald Tovey op,
dat dit het soort grappigheid is, waar zowel oude mensen als kinderen hun plezier in
kunnen vinden. Wij moeten allen heel veel afleren, want wij beginnen eenvoudig en
eindigen, misschien, met eenvoudig van ziel te zijn, maar in de periode tussen die
twee gebeuren er zoveel dingen, die ons verstrooien en die zwaar geladen zijn met
conflictstof; zoveel dingen, die de geest afsluiten en de geestelijke groei belemmeren,
die vervuld zijn van rumoer, van haast en van de verering voor het triviale; werkelijk
heel veel dingen, die het luisteren moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk maken.
Toch is de luisterende toestand - misschien mogen wij het de uitoefening noemen
van een vermogen in ons om een gedachte met stilte te omringen - de kern van alles
wat verband houdt met de muziek en ook met het gebed. Wij zijn daarin niet alleen
receptief, dat wil zeggen in een toestand van intens leven, zoals iemand die in
evenwichtige zelfbeheersing klaar staat om een spel te beginnen; wij staan ook open
om innerlijk te groeien. Wie in die toestand verkeert, is in de ware zin van het woord
zichzelf.
‘Als ik echt helemaal op mijzelf ben’, schrijft Mozart in een beroemde brief, ‘en
me prettig voel, bijvoorbeeld als ik op reis ben in een rijtuig of een wandeling doe
na een goed maal, of 's nachts, als ik niet slapen kan, dan stromen mijn gedachten
mij het best en het overvloedigst toe’. En hij beschrijft dat toestromen van zijn
gedachten door te zeggen: ‘Dan wordt het steeds groter en breid ik mij steeds verder
en klaarder uit’.
En wanneer dit hetgene is wat gebeurt in dat centrum van de stilte, de componist,
dan heeft het ook plaats, zij het in geringere mate, in de
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luisteraar, die deel krijgt aan de muzikale ervaring van de componist. Wij willen hier
iets zeggen over de ontplooiing, die de muziek in de mens teweegbrengt, wanneer
hij werkelijk en echt met haar in contact komt.
Er zijn bijna evenveel manieren om dit contact deelachtig te worden als er
luisteraars zijn. Aan het ene uiterste staat het duivelachtige wezen, dat gewapend
met een metronoom en een zakpartituurtje vastbesloten is om geen enkel foutje
onopgemerkt te laten, of dat in de trant van een kleine jongen die de snelheid van
treinen controleert vergelijkingen maakt tussen het tempo van verschillende dirigenten.
Aan de andere kant vinden wij het auditorium, waarover Mozart droefgeestig schreef,
dat de mensen zaten te praten terwijl hij speelde, en daarom speelde hij heel mooi,
niet voor het publiek, maar voor de stoelen en de tafels en voor de glazen die er op
stonden. Het is het soort lieden dat de muziek gebruikt als een voorwendsel om een
ander soort bevrediging te vinden. Uit deze houding, en uit andere die haar plegen
te begeleiden, kan geen verdieping, geen groei voortkomen: het echte contact, het
delen in een gave, is onmogelijk geworden door een vooropgezette houding van
beslotenheid in zichzelf. Bij zulke mensen toont zich niet de geduldig creatieve en
ongerept wachtende geest van de echte luisteraar.
Onder de dichters is er misschien geen, die meer dan Rainer Maria Rilke beseft
heeft, hoezeer de luisteraar geduld nodig heeft. Hij luisterde met zoveel rust, dat hij
zichzelf aan de geheimen van de natuur overgaf om hun stem te zijn. Hij was
inderdaad een luisteraar die geheel en al geest trachtte te zijn, die de stem trachtte te
worden van datgene waar hij naar luisterde. ‘Als er een geluid klinkt’, schreef hij,
‘dan laat ik mezelf varen en ik ben dat geluid’.
En een andere keer: ‘Een God vermag het. Maar hoe, zeg 't mij, kan een man hem
volgen door de smalle lier?’
Het enige antwoord op deze schrijnende vraag is, geloof ik, dat dit ‘niet in deze
wereld’ gebeuren zal. Wanneer het mogelijk zou zijn om de geheimen van het geluid
te kennen, zou er op aarde geen lied meer zijn, want de mens zou het bezitten en er
niet langer door bezeten worden. En als dan, uit gewoonte of vergeetachtigheid, een
voorbijganger nog eens zijn stem zou verheffen om te zingen, zouden wij allen
ogenblikkelijk onze metronooms of stop-watches of stemvorken te voorschijn halen,
of zijn woorden als kinderlijke dwaasheid afwijzen. Wij zouden veel te begerig en
veel te knap-verstandig zijn om te luisteren en er zou geen geheim meer te bevroeden
zijn.
Dit vermogen om een diepte van mysterie te bevroeden, waar tegenover ons
luisteren tenslotte tot een zekere kennis en tot liefde kan gera-
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ken, is het eerste begin van een werkelijk contact met de muziek. Om in
scheepvaarttaal te praten: wij hebben misschien een ervaren beoordelaar nodig, die
een peiling doet alvorens wij kunnen duiken, want het water kan eventueel te ondiep
zijn; maar hoe wij ook geholpen worden, wij moeten de muziek aanvaarden door in
haar diepte door te dringen, zoals wij ook een vriend aanvaarden en liefhebben, niet
met uitsluiting van alle andere vrienden, maar toch op een wijze die onuitputtelijk
is.
Er kunnen hinderlijke uiterlijkheden te overwinnen zijn, alvorens wij de werkelijke
hoedanigheid kunnen gaan bevroeden van de gave die ons wordt aangeboden. Maar
het vermogen van ons kennen is, wanneer wij het cultiveren, sterk genoeg om door
de hindernissen te dringen, die wij in onze niet-engelachtige staat onvermijdelijk
tussen onszelf en onze ontdekkingen van de waarheid plaatsen. Toen Rilke in 1909
bij Rodin was geweest, beschreef hij in een brief aan zijn vrouw de werking van dit
kenvermogen, dat door de onprettige geluiden van een pas gekochte gramofoon wist
heen te dringen. ‘Er staat nu een gramofoon bij Rodin. De markiezin windt hem op
en het geval snort in de ronde. Ik was benauwd te moede, toen ik merkte dat ik daarbij
was uitgenodigd. Maar het was prachtig. Ze hebben een paar platen met oude
Gregoriaanse gezangen gekocht, die niemand hebben wil en die behalve bij de
handelaar alleen nog in het bezit van de Paus zijn. En toen daar een castratenstem
een Requiem uit de dertiende of veertiende eeuw uitschreeuwde, uitschreide, alsof
de wind door een kier in de wereld naar buiten woei, vergat je alle mallotigheid van
het instrument, al die stomme mechanische bijgeluiden, vergat je zelfs de markiezin
die (zoals Rodin zei) “ouvre et ferme le robinet d'harmonie”. Hijzelf was prachtig,
helemaal stil, helemaal toegeloken, net of hij tegenover een zware storm stond. Hij
kon geen adem halen, zo luisterde hij; hij zoog alleen vlug een beetje lucht in, wanneer
het geweld van de stem een paar maten lang minderde. Toen het voorbij was, zei ik:
“C'est large comme le silence”. Dat maakte hem gelukkig’.
Tegen het einde van de brief lezen we, hoe de markiezin in haar zucht om Rodin
neer te halen probeerde de stilte te bederven en, om de woorden van Rilke te
gebruiken, ‘steeds stompzinniger platen opzette, totdat wij tenslotte bij een
tingeltangelwals belandden’. ‘En nu’, gaat Rilke dan voort, ‘waren ook at de malle
geluiden van de naald te horen’.
Zoals wij reeds in het voorbijgaan aanduidden is er in de beoefening van het
luisteren veel dat verwantschap heeft met de beoefening van het gebed, en op grond
van de doordringende macht van de muziek kunnen wij, zonder ons aan
sentimentaliteit schuldig te maken, over haar spreken als de hoogste en
uiterst-bereikbare taal van het gebed, inzoverre
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althans het gebed een uitgedrukte taal heeft. Want door het gebed worden wij tot
deze staat zonder woorden gebracht. Velen hebben bij het schrijven over muziek
opgemerkt, dat de muziek een constante is, welke niet onderhevig is aan de
glibberigheid en de bepaaldheid van de woorden. Als de heiligen ons over de hemelse
zaligheid vertellen, gebruiken zij herhaaldelijk termen en beelden, die aan de muziek
ontleend zijn.
‘In Gods huis’, schreef St Augustinus in zijn commentaar op Psalm 41, ‘is een
eeuwig feest gaande. Daar zingen de koren van de engelen; Gods aanschijn is daar
aanwezig, en er is een vreugde waaraan niets meer ontbreekt.... En van dat eeuwige
en eindeloze feest klinkt er iets zoets en zangerigs in de oren van het hart, maar alleen
wanneer de wereld geen gedruis maakt’.
Hoe ver Augustinus' beschrijving nog verwijderd moge zijn van de werkelijkheid
die hij beschrijft, toch is het dit soort taal, dat wij het meest gebruikt zien in
beschrijvingen van mystieke ervaringen. Zo iets heerlijks is echter een muzikale
ervaring voor het luisterend oor, dat zij als een tovenares al onze mogelijkheden tot
bidden naar zich toe kan trekken. Zoals een zeeman de zee aanvaardt en liefheeft, is
de muziek de omgevende realiteit van de luisteraar. Hij wordt er toe getrokken, hij
zwemt er in, want zij is edel genoeg en groot en wijd genoeg, zij is oerelement genoeg
om zijn element te zijn. Wij kunnen dan spreken over de verterende macht van de
muziek, die al de latente engelachtige vermogens in de menselijke natuur te voorschijn
brengt en de mens vervoert om deel te nemen aan de ervaring van het scheppen der
wereld. Maar het is met de muziek als met alle gaven, zelfs met de gave van het
gebed: wanneer wij er niet dankbaar voor zijn, wanneer wij ze als een mystiek of als
een techniek gaan behandelen, wanneer wij ze wegtrekken van hun werkelijke doel,
de lof van God, wenden wij daardoor onszelf af van Gods aanschijn.
Velen hebben het Sint Bernardus nooit vergeven, dat hij de nachtegaal doodschoot,
die door de schoonheid van zijn lied Bernardus' monniken van het gebed afhield.
Toch moet, zoals bijvoorbeeld in de Vastentijd, zelfs van de grote gave der muziek
soms in droefenis afstand worden gedaan. Nadat hij gemediteerd had over de Psalm
‘Super flumina Babylonis’ schreef Sint Jan van het Kruis:
‘En ik nam mijn aldagskleren
en mijn feestkleed liet ik varen,
en ik hing ter groene wilgen
't speeltuig met de stomme snaren’1).

1) Geciteerd naar de vertaling van Bernard Verhoeven (N.v.d.V.).
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Dit afstand doen van de harp is misschien een instinctief getuigenis voor het feit, dat
de verkwikking, welke de luisteraar uit de muziek put, geput wordt uit iets dat achter
de muziek ligt, uit de stilte. En hoor, hoe Wordsworth in het eerste boek van The
Prelude over dat voortbewegen naar de stilte schrijft:
‘Het was een heerlijke avond en mijn ziel
beproefde nog eens mijn kracht en het ontbrak haar niet
aan Aeolus' bezoek; maar spoedig was de harp
van glans beroofd en ging 't gebonden heir
van harmonie verstrooid uiteen in dwalende geluiden
en op het laatst in een volkomen stilte!’

Hoe wij ook onze behoefte binnen of buiten de muziek tot uitdrukking brengen, het
is altijd - in alle tijden - een behoefte aan datgene wat verder ligt, aan het ‘generzijds’,
aan de stilte die in ons nooit algeheel en volkomen is. Wij herinneren ons het
droefgeestige gedicht van Thomas Hardy ‘The darkling thrush’.
‘Zo weinig reden voor liederen
van zulk een extatische klank
stond geschreven op de dingen dezer aarde,
ver of nabij aan de grond,
dat ik kon denken: bevend in
zijn blijde lied, dat goede-nacht zong,
klonk er een of andere zalige hoop, waar hij wel weet van had
en waar ik niet van wist.

En wanneer wij bij het luisteren naar zingende vogels of naar een monnikenkoor of
een symphonieconcert het gevoel hebben, dat wij uit onszelf worden getrokken en
in vervoering worden gebracht, dan ervaren wij het vergeestelijkende vermogen van
de muziek, het vermogen, zouden wij kunnen zeggen, om voor ons de dagelijkse
wereld van haar actualiteit te ontdoen. Want ofschoon de muziek in de tijd ontstaat
en door de tijd leeft, ligt haar eigenlijke wezen in het transcenderen van de tijd, en
zij voert ons met zich mee. Muziek is de eigenlijke essentie van alle dingen in ons,
die niet onderhevig zijn aan begeerte en zorg ten aanzien van het eerstkomende en
naastliggende. ‘Het lied is bestaan’, roept Rilke uit. Het is geen begeerte, maar het
minnende spelen met iets dat definitief bereikt is. met iets dat in zichzelf volledig en
geheel is. Al het beste in ons wordt hier opgenomen in de eenheid van het lied met
de zanger. Terwijl wij luisteren, worden wij voorbij ons dagelijkse ik gevoerd, maar
altijd in het lied. Verkwikt keren wij naar het leven terug, met de muziek als een
aanwezige herinnering, maar wij kunnen evenmin het lied in ons leven beleven met
de onmiddellijkheid van een engel als wij het kunnen vergeten: wij zijn namelijk
mensen.
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Wij zouden de mening willen opperen, dat er bij de luisteraar een bekoring tot
angelisme bestaat, waardoor de uitvoerende musicus niet zo licht in verwarring zal
worden gebracht. Deze laatste wordt namelijk, hoe begaafd hij of zij menselijk ook
is, voortdurend geconfronteerd met de noeste arbeid, die het schone spelen of zingen
veronderstelt. Deze arbeid bij het instuderen, de noodzaak om bij het spelen zichzelf
onder controle te houden, al gebeurt dit maar heel luchtig, en vooral de noodzaak
om naar zichzelf te luisteren, terwijl hij geluid voortbrengt, verhinderen een uitvoerend
musicus om zichzelf volledig met de muziek te identificeren. Toch zijn er ogenblikken
- zoals alle musici ons vertellen - waarop de dunne draad van de bewuste controle
afknapt en de muziek zichzelf schijnt te spelen, terwijl men speelt en luistert. De
actieve en contemplatieve mens zijn - in een zekere mate - één.
De terugkeer echter uit deze geïnspireerde toestand is altijd een terugkeer tot de
eigen individualiteit van de musicus. Het is immers zijn vrije, afzonderlijke en
persoonlijke ik geweest, dat het eerst naar de muziek luisterde terwijl hij haar
instudeerde, dat het eerst er zijn karakteristieke interpretatie van heeft gegeven. De
hoedanigheid van de individualiteit van de musicus is inderdaad van essentieel belang.
Evenals de componist moet hij waarlijk zichzelf zijn in de muziek, moet hij een
vruchtbare bodem zijn, waaruit de muziek in zijn binnenste kan groeien. Hij begaat
de weg naar het verstaan van de muziek zowel door middel van de techniek als boven
de techniek uit. En als hij naar zichzelf luistert, richt hij op zichzelf zijn verfijnd
vermogen tot zelfkritiek. Wanneer een musicus tengevolge van een of ander tekort
in zijn karakter al zijn muzikale gaven op de techniek richt en louter naar de noten
luistert, maakt hij het middel los van het doel.
‘Een kunstenaar wordt op ieder moment van zijn loopbaan bedreigd door zichzelf’,
schreef Edward Sackville-West in een artikel over hedendaagse componisten in het
tijdschrift ‘Horizon’ van 1944.... ‘Ons einde is in ons begin en de gevaren die onze
jeugd omringd hebben blijven zich doen gelden, ook lange tijd nadat zij schijnbaar
overwonnen zijn. Een tekortkoming in de kunst na een schitterend begin is altijd een
tekortkoming van het karakter’.
Naar zijn eigen spel luisteren is zodoende het begin van de zelfkritiek in de
loopbaan van de musicus, en de mate van leed of vreugde, die hij daaruit put, vloeien
terug in het leven en vragen een groot vermogen om te lijden en zich moeite te geven
in het zoeken naar de onbereikbare waarheid in de muziek. Achter Busoni's opmerking
tegenover zijn vrouw dat hij, na dertig jaar de Waldsteinsonate gespeeld te hebben,
nu eindelijk dit werk begreep, ligt die gang van zelfkritiek naar dieper
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doordringend inzicht, welke in de grond van de zaak een religieuze aangelegenheid
is.
Toch is het belangwekkend op te merken, hoe herhaaldelijk componisten en
uitvoerende musici gewag maken van waarachtig zichzelf zijn ten overstaan van de
muziek. De vreugde die men ervaart door het horen van het geluid, dat men in de
muziek verwacht of verhoopt, is inderdaad iets zo magisch, of om het directer uit te
drukken, het geeft zo een gevoel van een-wording, dat het de gehele menselijke
persoonlijkheid opzuigt en haar al opzuigend wegwast. Wij moeten daarbij denken
aan de merel in het bos van Gerard Manley Hopkins, die
‘door 't klinkende geboomte 't oor zo spoelt en wringt,
dat het als bliksemflitsen slaat wanneer hij zingt....’

Hij is een en al lied. Voor het ogenblik is zijn lied zijn bestaan. Wanneer wij dat voor
de geest hebben is het interessant om te horen, wat Kreisler gezegd heeft over zijn
innerlijke toestand, terwijl hij zelf speelde en terwijl hij luisterde naar een ander:
‘Als ik speel, ben ik geheel en al mezelf en ken ik geen vrees om te worden
misverstaan. Vreugde, vrees, toorn en blijdschap - al deze gewaarwordingen kunnen
rechtstreeks uit het ene mensenhart in het andere worden overgebracht door het
medium van de muziek. Dat is, geloof ik, mogelijk omdat de muziek de meest directe
en onbelemmerde vertolkster is van de menselijke emoties.
Wanneer men de muziek op deze wijze benadert, geloof ik dat zij de uitdrukking
wordt van ons eigenste en waarachtigste ik. Zo beschouwd houdt de ontwikkeling
van een tot de hoogste perfectie opgevoerd musiceervermogen veel meer in dan enkel
de technische vaardigheid op een instrument. Deze ontwikkeling heeft ook te maken
met de hoedanigheden die iemand een persoonlijkheid maken, de dingen waardoor
iemand wordt bewogen en verheugd en verrukt: al deze dingen kunnen aan het licht
komen in de muziek die iemand maakt. Voor mij doet een man die de gerechtigheid
liefheeft anders klinken dan een man die heimelijk in staat is tot een gemene daad;
een wreed mens zal anders klinken dan een humaan mens’.
Als wij dan willen verwachten, dat wij een goddelijk geluid kunnen horen, moeten
wij ‘open’ staan voor de mogelijkheid om deel te hebben aan goddelijke dingen. Wij
kunnen echter voor het luistertalent geen hogere eis stellen dan dat het een geoefende
flexibiliteit kan zijn, die zich doet gelden binnen de taal van de muziek en die
achterwaarts verwijst naar de mens en voorwaarts naar een contemplatief ‘generzijds’.
Indien wij de vereiste gevoeligheid bezitten, kunnen wij ontdekken,
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wanneer er een klove bestaat tussen de interpretatie en de staat van contemplatie,
welke door de muziek wordt opgeroepen. De muziek die wij maken is de uitdrukking
van ons eigenste ik, dat wil zeggen een mengsel, samengesteld uit alles wat wij
zouden kunnen zijn en alles wat wij zijn. Als luisteraars geven wij gehoor, geven
wij antwoord aan de muziek, wanneer een beeld of geestelijke staat binnen onszelf
overeenstemt met en tegemoet komt aan een geestelijke staat buiten onszelf in de
muziek. Wie deze ontmoeting ervaart, wordt door de schoonheid geraakt en wordt
van vreugde vervuld.
Ik moet in verband met het luisteren wijzen op de betekenis van de rustige
onbezwaardheid door werk, want juist het gebrek aan die rustige onbezwaardheid
maakt in onze dagen het luisteren van velen tot een onvruchtbaar, overladen iets;
juist dit gebrek is de reden, waarom de muziek op de scholen een vak is, dat onder
dwang beoefend wordt. De onrust van de wereld, die altijd weer haar begeerte op
het eerstvolgende object wil richten, heeft ons doof gemaakt. Zoals Michael Tippett
in 1948 in een radiocauserie zei:
‘Onze wereld van machines vraagt in onze tijd steeds minder om complete mensen
en steeds meer om massa-mensen met mechanische gewoonten. De deugd van deze
wereld is de precisie, haar ondeugd de herhaling. Het kenmerkende beeld van de
hedendaagse activiteit is niet langer de pottenbakker aan zijn wiel, zelf niet de chirurg
bij de operatietafel, maar de jonge man aan de transportband, naast wie een luidspreker
onder het werk muziek speelt. De muziek voert het productiecijfer op!’
Dit is bepaald de volmaakte parodie van alles wat luisteren eigenlijk is. En toch,
hoe onzinnig het mag zijn en hoe afschuwelijk soms, het wijst ons met een
veelzeggend en dringend gebaar op een ritueel, dat wij in ons leven niet kunnen
missen. Deze verwijzing wordt uiteraard niet als zodanig begrepen. De hele situatie
is er een van mechanische routine onder het bewind van een onpersoonlijke discipline,
en deze situatie is onverenigbaar met een werkelijke betrekking tussen mens en
ritueel. De mens moet buiten deze arbeidssituatie zijn tegengif tegen het mechanisch
rumoer vinden. Hij kan het in zijn tuin zoeken, in sportbeoefening of ook zelfs in de
muziek. Wat hij nodig heeft, is een zekere ervaring van ontspannen-zijn, iets dat zijn
innerlijke en zijn uiterlijke omgeving weer tot elkaar kan brengen. Want, zoals Hardy
in datzelfde gedicht ‘The darkling thrush’ schreef:
‘De oude polsslag van kiem en geboorte
is geslonken, is hard en droog geworden’.
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Deze ‘oude polsslag’ is ‘gebruikt, ‘verbruikt’, op dezelfde wijze als de muziek
gebruikt en verbruikt is om ‘de productie te verhogen’.
Op gevaar af van verheven dingen omlaag te halen mogen wij echter zeggen, dat
aan de uiterste tegenpool van de muziek-onder-het-werk de muziek-onder-het-bidden
staat, die in het middelpunt van het christelijk ritueel ligt en waarin, van de diepten
tot de hoogten, de geestelijke behoeften van de mens geconcentreerd zijn. Op een
ideale wijze verzamelt en vergadert hier het gemeenschapsgebed in zijn eenheid het
voorbereide en op God gerichte gebed van ieder individueel persoon.
‘De kunst is onmisbaar’, schreef Dom Mocquereau, ‘maar zij is niet voldoende.
Voor de juiste voordracht van de Gregoriaanse melodieën moet evenzeer de ziel
voorbereid zijn. Zij moet goed-geördend zijn, oprecht, sereen, zonder hartstocht, vol
zelfbeheersing, waakzaam, vol licht, verzoend met God en overvloeiend van liefde’.
Dit zijn inderdaad de eigenschappen, die ieder zanger tot zijn hoogste
mogelijkheden brengen, en wij, de luisteraars, horen niet alleen de goddelijke eenheid
van woorden en muziek, maar wij horen ook de betekenis daarvan voor de mensen,
die de instrumenten, de goddelijke instrumenten van God zijn.
Wanneer wij luisteren naar een stuk muziek met een open hart en met verstand,
krijgen wij er altijd ons deel van. En als wij verlangen om deel te krijgen aan de
ervaring van muziek, nodigen wij alles wat er in de muziek aan gratie2) ligt uit om
tot ons te komen. Misschien kan een luisteraar er toe geraken om datgene wat wij
zonder nadenken ‘gratie’ noemen te aanvaarden als waarlijk een teken van de
edelmoedige goedheid van God zelf. Wat het ook moge zijn en hoe wij het ook
mogen noemen, het is, - zoals Gabriel Marcel in een andere samenhang heeft
geschreven - ‘de ziel van de gave.... haar actieve essentie’. Dit is hetgeen de
uitvoerende musicus door middel van zijn eigen begrijpen tot de luisteraar probeert
te brengen. En dit vraagt ook meer dan alleen maar een goed oor bij luisteraar en
uitvoerder, zoals wij ook van een theoloog verwachten, dat hij meer heeft dan alleen
een goed stel hersens.
Denkend aan Marcel, die zowel filosoof als musicus is, kunnen wij zeggen, dat
de muziek ons helpt om boven de wereld van het hebben en begeren uit te stijgen
naar de wereld van het zijn. Maar aangezien wij mensen zijn en geen engelen, is het
luisteren voor ons zoiets als het ervaren van een reeks glimpen, een reeks ‘fonkelingen
van het zijn’. Wij luisteren en horen met een vaag begrijpen en herinneren ons

2) De dubbele betekenis van het Engelse ‘grace’ (‘gratie’ en ‘genade’) kon in het Nederlands
slechts gebrekkig worden weergegeven (N.v.d.V.).
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slechts wazig. En toch keren wij, wanneer wij eenmaal geluisterd en gehoord hebben,
in trouw terug om het geheim van het luisteren dieper te doorgronden. Dit is het
proces waarin wij het gehoorde trachten te begrijpen.
‘Wat betekent dit?’ vroeg een dame aan Schumann, nadat hij haar één van zijn
composities had voorgespeeld.
‘Dit, mevrouw’, antwoordde hij en speelde het stuk nog eens. En toch stelde die
dame een vraag die zin had. Het antwoord van Schumann betekende echter, dat zij
tot de betekenis alleen maar kon doordringen via de muziek. Er kunnen wel andere
mogelijkheden zijn om tot een zeker begrip te komen, zowel literaire als muzikale,
maar het uiteindelijk begrip moet voortkomen uit het aanvaarden en ondergaan van
de muzikale ervaring. Wij kunnen hier alleen maar spreken van het bevroeden van
een ‘aanwezigheid’ en hier vinden wij weer de ziel van de gave. Wij zijn daartoe
echter alleen maar bij machte, wanneer wij in een toestand zijn van wat Marcel
‘creatieve trouw’ heeft genoemd, die - zo legt hij uit - ‘hierin bestaat, dat wij ons
actief handhaven in een toestand van toegankelijkheid en doordringbaarheid; en er
is een mysterieuze wisselwerking tussen deze vrije daad en de gave die daar aan
beantwoordend wordt geschonken’.
Misschien vat deze term ‘creatieve trouw’ wel alles samen wat wij hebben trachten
te zeggen over de houding van de luisteraar bij het ontvangen van de gave der muziek
en over de mysterieuze ontmoeting, de wisselwerking die daarbij plaats heeft. Hij
omvat ook alles wat Martin Cooper te kennen wilde geven, toen hij in October
laatstleden in een radio-causerie sprak over de noodzaak voor een muziek-criticus
om ‘geheel eerlijk te zijn, allereerst tegenover zichzelf en vervolgens tegenover het
publiek’. De muziek-kritiek heeft te doen met de practische grenzen der muzikale
analyse, maar in de grond van de zaak heeft zij betrekking op het mysterie van wat
het geluid is in zijn betrekking tot ‘de oren in het hart van de mens’. De term ‘creatieve
trouw’ kan ook toegepast worden op de ontmoeting tussen de ene mens en de andere
of op de ontmoeting van de mens met de werkelijke Tegenwoordigheid op Gods
altaar. Wij weten, dat deze ontmoetingen gepaard moeten gaan met een echt luisteren.
Wij weten, dat velen door het luisteren naar muziek voorbereid zijn op het luisteren
naar de stem van God. De heiligen spreken over het eeuwige lied in de hemel, en het
zou beslist moeilijk zijn om zich een hemel voor te stellen zonder muziek: muziek
die voortkomt uit de volmaakte edelmoedigheid der liefde en uit de stilte en de macht
van God. Want de muziek is inderdaad het voedsel van de liefde en zij verkwikt
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en versterkt ons op onze pelgrimstocht. In het laatste deel van Newman's ‘Dream of
Gerontius’ zegt de engel tot de menselijke ziel:
‘'t Is juist de kracht van uw gedachte die u
nog afhoudt van uw God....’.

En de muziek, die zich in een gebied voorbij het denken beweegt en toch iedere
creatieve daad doordringt, is mét het gebed de macht, die het meest geëigend is om
de menselijke geest in al zijn activiteiten te vernieuwen. Evenals het gebed dringt
zij in het hart binnen en neemt zij op zachte, maar krachtige wijze zelfs de angst en
de bitterheid van de dood bij voorbaat weg. Zij beweegt zich met ons door alle sferen
van het voelen, een-makend en genezend en ons aanmoedigend op onze weg. Of zij
nu het allerluidst of het allerzachtst klinkt, de muziek beweegt zich tussen stilte en
stilte. Zij valt ons ten deel, wanneer wij aandachtig willen zijn en in eenvoud willen
luisteren, of zij nu komt van de merel, die Hardy en Hopkins hoorden, of van het
clavichord, waar Walter de la Mare over schreef:
‘Luister! Heel klein en klaar en duidelijk onderscheiden!
De luisteraar, die er in vertoeft, denkt dat hij alleen heeft
een muziek zo ver en zo lieftallig
dat zij bijna zo mooi als zwijgen is’.
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De Belgische Taalwetten
door Mr Leo Lindemans
HET eerste lid van artikel 23 der Belgische grondwet is de uitdrukking van een
ideaal, naar hetwelk elke centralistische staatsinrichting streeft: ‘het gebruik der in
België gesproken talen is vrij’. Wie echter de taalvrijheid in de grondwet vooropstelt,
erkent meteen het bestaan van moeilijkheden in verband met het taalgebruik. Zo was
en is het bij ons het geval. Het bestaan van een taalvraagstuk in België werd door
onze grondwetgever nog duidelijker in het licht gesteld, doordat hij in art. 23 eveneens
voorschreef, dat het taalgebruik enkel bij de wet zou kunnen geregeld worden en
alleen betreffende de handelingen van de openbare overheid.

De betekenis van de taalwetten
Wanneer wij bedenken, dat de ‘Vlaamse’ taal in 1830 reeds de meest gesproken taal
in België was, dan beseffen wij welk onrecht kan gebouwd worden op dat verheven
ideaal van taalvrijheid. De vrijheid bestaat slechts voor diegenen, die in staat zijn er
gebruik van te maken; zij zijn in feite vrij in hun optreden, zodat zij bij ontstentenis
van wettelijke beperkingen de volheid van hun vrijheid genieten. De geestelijk of
materieel onderhorige lieden zijn integendeel in feite niet vrij; zij verwerven pas hun
vrijheid, naarmate de vrijheid van de ‘meerdere’ wordt ingeperkt.
Zoals de sociale wetgeving in de verhoudingen tussen patroons en werknemers,
wil de taalwetgeving het evenwicht herstellen in de feitelijk ongelijke verhoudingen
tussen beide taalgemeenschappen in België. De ‘taalwetterij’ is dus allerminst de
vrucht van enige romantische bevlieging.
Men begrijpt dan ook, dat de taalwet zich er niet toe kan beperken, eenvoudigweg
de rechten op te sommen, waarop iedere taalgemeenschap beroep kan doen. Een
volksgroep, die geestelijk of stoffelijk ondergeschikt is aan de andere, wordt niet
ontvoogd door een wettekst alleen. De taalwet moet er ook voor zorgen, dat de
beschikkingen die zij uitvaardigt in feite uitvoerbaar zijn en nageleefd worden. Zoals
de sociale wetten rechtstreeks ingingen tegen ingeburgerde gewoonten, hadden de
taalwetten bij hun toepassing te kampen tegen de domme kracht van een eeuw
exclusief gebruiksrecht of tenminste primauteit van het Frans. Evenmin als voor de
sociale wetten, mocht men verhopen dat de taalwetten zonder overgang
natuurlijkerwijze hun toepassing zouden vinden. De sociale wetten werden doelmatig
gesanctionneerd, de taalwetten meestal niet. De wetgever heeft zich een twintigtal
jaren geleden niet voldoende bezonnen over de betekenis van de taalwetten en
overmoedig gemeend dat de Vlaamse gemeenschap in staat zou zijn op eigen krachten
‘de ruimte te vullen’ die de taalwetten voor haar op

Streven. Jaargang 8

335
papier hadden vrij gemaakt. Zij slaagde daarin in de Vlaamse gewesten, maar op de
ontmoetingspunten met de Franstalige volksgroep, de centrale besturen, het leger,
Brussel en Kongo, is de taalwet veelal dode letter gebleven.
Als het nodig was en blijft, het evenwicht tussen beide taalgemeenschappen door
de wet te handhaven, dan was en is het niet minder noodzakelijk alle maatregelen te
treffen om de stipte toepassing van die wet te verzekeren. Als de wetgever verzuimde
in de wet zelf deze maatregelen voor te schrijven, mag men hem niet verwijten de
taalvrijheid verder te beperken, wanneer hij pas later die maatregelen zou uitvaardigen.
De beperking geschiedde immers reeds in de taalwet zelf.
In het licht van deze beschouwingen beseft men ook het ijdele van beginselen,
zoals de ‘vrijheid van de huisvader’ op taalgebied. Het ergert vele Vlamingen telkens
wanneer dat principe wordt aangehaald, vooral wanneer daarbij de vergelijking
gemaakt wordt met de vrijheid van de huisvader te kiezen tussen de neutrale en de
christelijke school. Men kon tot onlangs zeggen, dat die laatste vrijheid vrijwel
volledig was, vermits geen materiële (b.v. door een merkelijk verschil in het
schoolgeld) of morele (b.v. door de feitelijke of principiële minderwaarde van de
diploma's van het vrij onderwijs) druk op de ouders wordt uitgeoefend. Maar wie
zou durven loochenen, dat op de Vlaamse ouders in het Brusselse en in vele
taalgrensgemeenten niet de druk weegt van de feitelijke, soms zelfs de wettelijke,
achteruitstelling van hun taal? Is het niet juist uit een gegronde of ongegronde vrees
voor de toekomst van hun kinderen, dat de meeste Vlaamse ouders in de Brusselse
agglomeratie hun kinderen naar Franstalige scholen zenden? Zij zijn in feite niet vrij,
om het taalregime voor het onderwijs van hun kinderen te kiezen, nl. dat regime, dat
opvoedkundig de hoogste waarborgen biedt voor een vruchtbaar onderwijs: het
onderwijs in de moedertaal. Door het gebrek aan taalvrijheid, in de ware zin van het
woord, wordt het onderwijs afgeleid van zijn doel, de algemene vorming van de
leerling, en misbruikt voor het bereiken van een zeer beperkte opzet.
Het is de taak van de taalwet die taalgemeenschap te beschermen, die zich in feite
niet vrij ontwikkelen kan. Zij moet de enkeling in die taalgemeenschap beveiligen
tegen de primauteit van de andere taalgemeenschap, tegen zijn eigen zwakheid. De
openbare overheid moet er in de eerste plaats voor zorgen, dat het Vlaamstalig
onderwijs de latere loopbaan van de leerlingen niet hindert. Maar indien niettemin
de mening blijft heersen, dat men het met Franstalig onderwijs verder brengen kan,
moet de taalwet op onderwijsgebied ingrijpen, ondanks het verlangen van de ouders,
dat immers ontsproten is aan een niet-vrije keuze. Alleen op die wijze kan zij
verhoeden, dat het gebrek aan evenwicht tussen beide taalgemeenschappen in België
bestendigd wordt.
Uit al wat voorafgaat blijkt, dat de taalwet meer of min zal dienen in te grijpen in
het openbaar leven, en onrechtstreeks ook in het privéleven van de burgers, naarmate
het feitelijk onevenwicht tussen beide taalgemeenschappen toe- of afneemt. Wellicht
komt er een ogenblik, dat de taalwetten in België zullen kunnen herleid worden tot
enkele algemene beginselen, namelijk wanneer de ontvoogding van de Vlaamse
volksge-
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meenschap zo vér zal gevorderd zijn, dat die beginselen natuurlijkerwijze worden
toegepast. Het doel van de taalwet is uiteindelijk zich zelf overbodig te maken. Doch
intussen zijn wij nog niet zo vér.

De grondbeginselen van de Belgische taalwetten
De wetten van 28 Juni 1932 (bestuurszaken), van 14 Juli 1932 (onderwijs), van 15
Juni 1935 (gerecht) en 30 Juli 1938 (leger) vormen ongetwijfeld één geheel, omdat
zij aan een gemeenschappelijk inzicht van de wetgever ontsproten zijn. Wij zullen
trachten in 't kort de principiële grondslagen van heel de Belgische taalwetgeving
samen te vatten.
De bestuurlijke taalwet is chronologisch, doch ook logisch de eerste van alle
taalwetten. Zij vormt de grondslag, waarop de Belgische taalwetgeving in haar geheel
is opgebouwd. Zij onderscheidt de centrale rijksorganen, van de plaatselijke en
gewestelijke overheden. Zij bepaalt de vier taalstreken, niet alleen met het oog op
de toepassing van de bestuurlijke taalwet, maar voor heel de taalwetgeving. Die vier
taalstreken zijn: de ééntalig-Nederlandse, de ééntalig-Franse, de ééntalig-Duitse en
de Nederlands-Franse (Brusselse agglomeratie, sommige gemeenten van de taalgrens).
Uitgaande van die basis-indelingen wordt door het geheel der Belgische
taalwetgeving een drieledig stelsel toegepast op de handelingen der openbare overheid.
De drie principes, door haar gehuldigd, zijn ontleend aan het internationaal privaat
recht.

1. Territorialiteitsbeginsel
In de ééntalige Vlaamse, Waalse en Duitse streken stelt onze taalwetgeving het
principe voorop: streektaal, taal der openbare overheid.
Op bestuurlijk gebied betekent dit, dat alle gemeentelijke, arrondissementele,
provinciale overheden, alsook de plaatselijke en gewestelijke rijksdiensten, alleen
de streektaal gebruiken. Doch deze regel werd niet uiterst strak doorgevoerd. Zo
staat het een locale overheid in Vlaanderen b.v. vrij, de briefwisseling met een
particulier, die zelf het Frans gebruikte, in het Frans te voeren, al is de regel dat zij
alleen het Nederlands moet gebruiken.
Op onderwijsgebied geldt de regel: streektaal, onderwijstaal. Men neemt niet de
taalstreek van de leerling in aanmerking, doch de taalstreek van de
onderwijsinrichting. Ten behoeve van de leerlingen, die niet in staat zijn het lager
onderwijs te volgen in de streektaal, omdat deze niet hun moedertaal is, voorziet de
wet overgangs- of transmutatieklassen, die de leerling moeten voorbereiden om na
korte tijd onderwijs te kunnen volgen in de streektaal.
De taalregeling in gerechtszaken steunt op dezelfde beginselen. In de regel
geschiedt de rechtspleging in de Vlaamse provinciën in het Nederlands en in de
Waalse provinciën in het Frans. In burgerlijke en handelszaken kunnen de betrokken
partijen, bij gemeenschappelijk accoord, bekomen dat de rechtspleging in een andere
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andere taalstreek, zodat het territorialiteitsbeginsel niet wordt aangetast. In strafzaken
evenwel is het mogelijk, ten gevolge van een onoplettendheid van de wetgever, dat
de rechtbanken in Vlaanderen of Wallonië op verzoek van de betichte een zaak
behandelen in een andere taal dan die van de rechtbank. Voor de rechtscolleges met
taalkundig gemengd rechtsgebied, wordt deels het territorialiteits- deels het
personaliteitsbeginsel toegepast. Het territorialiteitsbeginsel wordt strikt toegepast
wanneer de betichte of gedaagde woont buiten het rechsgebied der rechbank of in
een gemeente waarvan de bestuurlijke taal overeenstemt met die van de rechtbank.

2. Personaliteitsbeginsel
In de meertalige streken (Brusselse agglomeratie, taalgrensstreek) en op die domeinen,
waar de Vlaamse en Waalse volksgemeenschappen met elkaar in aanraking komen
(centrale besturen, leger) was het territorialiteitsprincipe onbruikbaar: op deze
gebieden geldt het personaliteitsprincipe. De taal der openbare overheid wordt bepaald
door de taal, gebruikt of gekozen door de betrokkene.
De centrale besturen gebruiken voor de briefwisseling met de particulier, of voor
akten en getuigschriften door hem aangevraagd, de taal die deze laatste gebruikt of
wenst. Voor de inwendige dienst gebruiken zij de taal van de werkende ambtenaar,
tenzij de zaak de Vlaamse of Waalse taalstreek aanbelangt: in dit laatste geval wordt
de ‘lex rei sitae’ toegepast en de zaak wordt behandeld in de taal van de taalstreek
waarop zij betrekking heeft. Dit is een belangrijke afwijking van het beginsel der
personaliteit. Men kan de ‘lex rei sitae’ echter niet verheffen tot een grondbeginsel
der Belgische taalwetgeving, omdat dit de enige toepassing ervan is.
In het leger ontvangt de soldaat zijn opleiding in zijn moedertaal, die hij hetzij
uitdrukkelijk heeft aangeduid, hetzij stilzwijgend aangenomen.
In de Brusselse agglomeratie en in de ‘tweetalige’ taalgrensgemeenten (d.w.z. die
met tenminste 30% taalminderheid) ontvangen de kinderen onderwijs in hun
moedertaal of huistaal, zoals deze blijkt uit de verklaring daartoe afgelegd door de
ouders. Die regel wordt gevolgd zowel ten opzichte van de kinderen, wonend in de
gemeente waar de onderwijsinstelling is ingericht, als tegenover de andere kinderen,
die b.v. in de Vlaamse of Waalse taalstreek woonachtig zijn.
In de plaatselijke en gewestelijke rijksdiensten, alsook in de gemeentelijke besturen,
gevestigd in de Brusselse agglomeratie of in de tweetalige taalgrensgemeenten,
handelt de openbare overheid met de particulier in de taal door deze laatste gebruikt
of aangevraagd (briefwisseling, akten, getuigschriften, mondeling taalgebruik); de
berichten en mededelingen die uiteraard heel de bevolking aanbelangen, worden in
beide talen gesteld. De regeling van de taal van de inwendige dienst verschilt evenwel
in de Brusselse agglomeratie enerzijds en in de tweetalige taalgrensgemeenten
anderzijds: in de eerstgenoemde wordt de taal van de inwendige dienst vastgesteld
door de gemeenteraad, in de laatstgenoemde echter is het ex lege de taal door de
meerderheid in iedere gemeente gesproken. In beide gevallen berust de door de over-
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heid te gebruiken taal op een verklaring of keuze van de bevolking of de overheid
zelf, en vinden wij derhalve een toepassing van het personaliteitsprincipe.
Voor de Brusselse rechtbanken wordt de taal der rechtspleging bepaald door de
taal van de betichte of de gedaagde. De betichte kiest geheel vrij de taal der
rechtspleging betreffende zijn zaak, ongeacht zijn woonplaats in de Brusselse
agglomeratie, Vlaanderen of Wallonië. De gedaagde in burgerlijke of handelszaken
kan echter geen andere taal voor de rechtspleging kiezen, wanneer hij de taal der
inleidende akte niet of onvoldoende machtig is; de taal der inleidende akte wordt
bepaald hetzij door de woonplaats van gedaagde in Vlaanderen of Wallonië, hetzij
naar keuze van eiser. Het principe blijft: taal van betichte of gedaagde, taal der
rechtspleging. Een dergelijke regeling werd door de wet vastgesteld voor de
rechtspleging in de uitsluitend of gedeeltelijk Duitstalige gerechtelijke omschrijvingen
van het arrondissement Verviers.
Zoals wij boven zagen wordt voor de rechtscolleges met meertalig rechtsgebied
langs de taalgrens, deels het principe der territorialiteit toegepast. Wanneer evenwel
betichte of gedaagde woont binnen het rechtsgebied van zulk rechtscollege in een
gemeente met als bestuurstaal een andere dan de taal der rechtbank, heeft de betichte
of gedaagde de keuze tussen de taal van zijn gemeente, waarin hij trouwens
gedagvaard moet worden, en die van de rechtbank.
Voor de krijgsraden wordt uitsluitend het personaliteitsprincipe toegepast: betichte
kiest de taal der rechtspleging. Deze regeling wordt opgedrongen door de
omstandigheid dat de bevoegdheid der krijgsraden territoriaal niet te omlijnen is.

3. Voorrang van de taal der lagere overheid
De centrale besturen, alsook de provinciale en arrondissementele besturen in hun
betrekkingen met de plaatselijke besturen van hun district, gebruiken steeds de taal
van het plaatselijk bestuur. Zaken die van een plaatselijk bestuur uitgaan, moeten zij
trouwens behandelen in de taal van dit bestuur. Wij zagen boven reeds dat zij zaken
die betrekking hebben op één of meer gemeenten van de Vlaamse of de Waalse
taalstreek, respectievelijk in het Nederlands of het Frans behandelen overeenkomstig
de lex rei sitae, welke dus leidt tot gelijkaardige oplossingen als die, afgeleid uit de
voorrang van de taal der ondergeschikte overheid.
In het leger worden op dezelfde wijze de betrekkingen tussen de verschillende
trappen van de hiërarchie in taalopzicht geregeld: voorrang voor de taal van de
ondergeschikte militaire overheid of legereenheid.
In gerechtszaken wordt de rechtspleging in beroep voortgezet in de taal, waarin
zij in eerste aanleg behandeld werd, behoudens enkele afwijkingen voor de zaken
die voor de eerste rechter in het Duits werden behandeld. Dezelfde regel geldt voor
de rechtspleging in Cassatie.
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De grote tekorten der taalwetgeving
Het is niet mogelijk, hier in détail een opsomming te geven van al wat aan
verbeteringen of hervormingen van de bestaande taalwetten kan voorgesteld worden.
Wij willen enkel de voornaamste gebreken en leemten aanduiden, en zullen bij het
aanwijzen van verbeteringen of aanvullingen geen andere voorstellen doen, dan die
welke passen in het kader van de huidige structuur van onze taalwetgeving. Verder
reikende maatregelen hebben wij elders reeds voorgesteld.
Over de grondbeginselen der Belgische taalwetgeving gaat iedereen tenslotte
accoord. Maar hoe werden zij in de practijk uitgewerkt?

1. Taalregeling in bestuurszaken
Een der essentiële bepalingen der bestuurlijke taalwet heeft in de laatste jaren heel
wat stof doen opwaaien, namelijk de begrenzing van de Nederlandse en Franse
bestuurlijke taalstreken. Uit heel het debat rondom de taaltelling van 1947 en het
taalgrensprobleem, treden thans reeds enkele vrij algemeen aanvaarde besluiten naar
voren. Men is het in ons land ééns geworden over de ondoelmatigheid van de
tienjaarlijkse talentellingen. Het wetsontwerp Moyersoen legde dan ook de bestuurlijke
taalgrens wettelijk vast. Men zegt, dat dit ook de strekking is van het aangekondigde
wetsontwerp van Minister Vermeylen. Dit eerste gebrek van de bestuurlijke taalwet
zal dus waarschijnlijk weldra verdwijnen.
Het feit dat de bestuurlijke (en gerechtelijke) omschrijvingen meestal geen rekening
houden met de taalgrens, schept in de bestuurlijke en andere taalwetten een aantal
ingewikkelde moeilijkheden, die zullen vermeden worden wanneer de taalgrens
wettelijk zal zijn vastgelegd en men de provinciale, arrondissementele en kantonale
grenzen met de taalgrens in overeenstemming brengt. Wanneer men bedenkt door
welke toevalligheden of zuivere vergissingen die bestuurlijke en gerechtelijke grenzen
ontstaan zijn, begrijpt men niet hoe die aanpassing voor de meeste gevallen al niet
eerder is geschied.
Wat de Brusselse agglomeratie betreft, zijn de voorschriften van de bestuurlijke
taalwet deerlijk te kort geschoten. Wel voerde deze een uitwendige tweetaligheid in,
maar zij verzuimde de nodige schikkingen te treffen, om ook in de binnendienst van
de gemeentelijke en de plaatselijke en gewestelijke rijksbesturen een evenwichtige
tweetaligheid te verzekeren. Op enkele uitzonderingen na (Evere, Sint Agatha
Berchem, Sint Lambrechts Woluwe en enigszins ook Sint Jans Molenbeek) kozen
al de Brusselse gemeentebesturen uitsluitend het Frans als diensttaal, met als gevolg
dat ook de plaatselijke en gewestelijke rijksdiensten (post, telefoon, belastingen,
kadaster, registratie en domeinen, hypotheekbewaarder enz.) in die Brusselse
gemeenten uitsluitend het Frans gebruiken in de inwendige dienst. Daardoor komt
het, dat de kennis van het Nederlands voor de grote meerderheid der ambtenaren in
die besturen practisch overbodig is, en dat voor de Frans-ééntaligen te Brussel een
administratieve loopbaan openstaat, die voor de Nederlands-ééntaligen eenvoudigweg
niet bestaat.
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De wetgever heeft aan de ambtenaren in de Brusselse besturen zekere vereisten van
taalkennis opgelegd, doch de beoordeling van die taalkennis zonder pleegvormen of
waarborgen overgelaten aan de goede wil van de Brusselse gemeentebesturen. Dit
bracht mee, zoals trouwens kon voorzien worden, dat die examens zeer dikwijls een
caricatuur zijn van wat men verstaat onder een ernstige beoordeling van de
bevoegdheid der candidaten. Dit verklaart, waarom nog steeds zoveel
Nederlandsonkundige ambtenaren in de agglomeratie een functie bekleden, waarvoor
zij nochtans een voldoende of grondige kennis van het Nederlands nodig hebben.
Om voor die examens een behoorlijke graad van objectiviteit en ernst te verzekeren,
moeten voldoende waarborgen daartoe in de wet zelf worden vastgelegd, tenzij men
zou verkiezen het afleveren van diploma's van taalkennis op te dragen aan een
betrouwbaar en gevestigd orgaan, zoals b.v. het Vast Wervingssecretariaat van de
Staat.

2. Taalregeling inzake onderwijs
Art. 2 van de taalwet inzake onderwijs voorzag de oprichting van overgangs- of
transmutatieklassen, ten behoeve van leerlingen die de streektaal niet tot moedertaal
hebben en uit dien hoofde onbekwaam zijn lager onderwijs in de streektaal te
ontvangen. Het zijn evenwel de gemeentebesturen en de schooldirecties die soeverein
oordelen over de ‘wezenlijke behoefte’ aan een overgangsklas en over de ‘gepastheid’
om ze in te richten. In heel Wallonië, ondanks de aanwezigheid van duizenden
Vlaamse arbeiders in het Luikse en in Henegouwen, bestaat geen enkele
transmutatieklas; in Vlaanderen bestaan er tientallen. Die klassen moeten er in de
eerste plaats voor zorgen, dat de leerlingen opgeleid worden om na de derde graad
middelbaar- of vakonderwijs te volgen in de streektaal. In feite gebeurt dit niet. De
transmutatieklassen zijn Franse klassen in het Vlaamse land; na dit Franstalig L.O.
volgen die leerlingen Franstalig M.O. in een vrije niet-gesubsidieerde inrichting in
het Vlaamse land, of als ze oud genoeg zijn om heen en weer te reizen naar Brussel
of naar Wallonië. Die transmutatieklassen zullen in Vlaanderen altijd tot misbruiken
leiden. Als men er in Wallonië buiten kan, waarom dan ook niet in Vlaanderen?
Niemand kan er bezwaar tegen hebben, dat die klassen eenvoudigweg worden
afgeschaft.
In de Brusselse scholen en in het onderwijs in de tweetalige taalgrensgemeenten,
berust heel het taalregime van de leerling op de taalverklaring van de ouders. Een
ernstige contrôle op de waarachtigheid van die taalverklaring bestaat niet; zij kan
ook materieel niet uitgeoefend worden, bij gebrek aan voldoende contrôle-personeel
en aan objectieve inlichtingen voor de taalinspectie. Aan de contrôle der
taalverklaringen moet de nodige zorg kunnen besteed worden in de eerste weken van
elk schooljaar; men moet ze dus derwijze inrichten, dat de inspectie aan die bijzondere
opdracht het hoofd kan bieden. De taalverklaring zou bovendien allerlei nuttige
inlichtingen voor de inspectie moeten bevatten: geboorteplaats van het kind en van
de ouders, onderwijsinrichting waar de leerling vroeger onderwijs genoten heeft enz.
De beslissing van de taalinspectie zou dadelijk uitvoerbaar moeten zijn,

Streven. Jaargang 8

341
ondanks het beroep aangetekend door de ouders van de leerling; thans kan de
tussenkomst van de taalinspectie eerst effect hebben nadat van hogerhand over het
beroep der ouders uitspraak is gedaan d.w.z. maanden nadien, wanneer de leerling
reeds ingeburgerd is in een taalregime dat het zijne niet mag zijn.
Alhoewel de taalwet uitdrukkelijk spreekt van bewaar- en lagere scholen, heerst
in het Brusselse doorgaans de mening dat kleuterscholen, bewaarscholen en
kindertuinen niet aan de wet onderworpen zijn. Hoe ongerijmd die mening ook moge
schijnen, het is raadzaam de wet op dit punt te verduidelijken. Want het is in die
inrichtingen dat de meeste Vlaamse kinderen geschikt worden gemaakt om Franstalig
onderwijs te volgen op latere leeftijd.
Deze critiek zou evenwel weinig constructief zijn, als wij niet een algemeen
aanvaarde en hoogst wenselijke maatregel zouden vooropstellen, namelijk de
uitbreiding en de vervroeging van het onderricht in de tweede taal in de scholen van
de Brusselse agglomeratie en van de tweetalige gemeenten. De ondervinding leert,
dat men in de Vlaamse klassen onvoldoende Frans leert en omgekeerd, en dat de
Vlaamse ouders meestal hun kinderen naar Franse klassen zenden precies om zeker
te zijn, dat zij grondig Frans zullen leren. In de mate waarin dit opvoedkundig te
verantwoorden is, zou de wet moeten voorschrijven, dat het onderricht in de tweede
taal vanaf de eerste leerjaren zo goed moet zijn, dat de vrees van de Vlaamse ouders
verdwijnt en dat hun kinderen ook mettertijd grondig Frans zullen kennen. Bovendien
geeft ons dit de zekerheid dat de Vlaamse kinderen, die nog in Franse klassen zouden
verdwaald raken, toch voldoende Nederlands zullen leren, om niet geheel voor onze
cultuur verloren te gaan.
Tenslotte zou aan vrije onderwijsinstellingen, die de taalwet niet naleven en
zodoende vooral de meisjes van de Vlaamse burgerij voor een goed deel verfransen,
het leven onmogelijk moeten worden gemaakt. Die Franse klassen of afdelingen
bestaan zeer dikwijls van toelagen bestemd voor klassen of afdelingen, die van
dezelfde onderwijsinrichting deel uitmaken en in dezelfde gebouwen zijn
ondergebracht. Die misbruiken kunnen door een aangepaste contrôle bij het toekennen
van subsidies uitgeschakeld worden. Er zullen echter wel vrije inrichtingen blijven
bestaan zonder enige toelage. Om die zogenaamde onderwijsinstellingen, wier
anti-sociale rol bekend is en waar zeer dikwijls het onderwijs zelf tot een minimum
herleid wordt, weg te werken, bestaat slechts één middel, namelijk het begrip
‘leerplicht’ vervangen door ‘schoolplicht’, m.a.w. door voor te schrijven dat men
verplicht is tot zijn veertiende jaar onderwijs te volgen in een inrichting die
beantwoordt aan de voorschriften van de wet. Dat in Vlaanderen Franstalige
‘finishing-schools’ zullen blijven voortbestaan, kunnen noch willen wij beletten,
wanneer wij maar de zekerheid verwerven dat alle kinderen in Vlaanderen tot hun
veertiende jaar Nederlandstalig onderwijs hebben ontvangen.

3. Taalregeling in gerechtszaken
Terecht zegt men dat de wet op het taalgebruik in gerechtszaken de meest volmaakte
taalwet is, niet alleen wegens haar doeltreffendheid

Streven. Jaargang 8

342
(gevolg van een automatische sanctionering), maar ook door haar volledigheid.
Nochtans treffen wij enkele leemten en gebreken aan, die gemakkelijk kunnen
aangevuld en verholpen worden.
Door onoplettendheid heeft de wetgever mogelijk gemaakt, dat strafzaken voor
Vlaamse rechtbanken in het Frans behandeld worden, hetgeen in feite dikwijls gebeurt,
en dat zij voor Waalse rechtbanken in het Nederlands behandeld worden, wat
natuurlijk louter theorie is. Men vraagt zich evenwel af, waarom de vergissing in de
tekst van de wet nog niet verbeterd werd, daar men het er toch over eens is dat de
tekst niet overeenstemt met de bedoeling van de wetgever.
De wetgever vergat ook die zaken te regelen die door het Hof van beroep in eerste
en laatste aanleg worden beoordeeld, namelijk de fiscale zaken en de zaken steunend
op de wet betreffende de vervallenverklaring van de staat van Belg. Evenzo werd de
taal der rechtspleging niet uitdrukkelijk geregeld in al de gevallen waarin verschillende
betichten of gedaagden in één enkele zaak betrokken zijn. Een duidelijke wetsbepaling
zou veel geharrewar in de rechtspraak vermeden hebben.
Tenslotte werd het kanton Halle door de taalwet zeer onrechtvaardig bejegend.
De rechtbanken, zetelend te Halle, worden geheel gelijkgesteld met de rechtbanken
van de Brusselse agglomeratie, ofschoon heel het kanton zuiver Nederlandstalig is
op twee gemeenten na.

4. Taalregeling in het leger
De taalwet betreffende het leger vraagt niet zozeer verbetering, als wel een eerlijke
toepassing. Wanneer zij eenmaal aan de werkelijkheid zal kunnen getoetst worden,
zal wellicht blijken waar leemten dienen aangevuld en gebreken hersteld te worden.
Wij mogen evenwel nu reeds zeggen, dat deze taalwet duidelijk twee kapitale
gebreken vertoont. Vooreerst biedt zij niet de geringste waarborg, dat de taal van het
officierenkorps een billijk evenwicht zal vertonen met de taal van de manschappen,
en evenmin dat de wettelijk vereiste kennis van het Nederlands bij de officieren door
een ernstig examen wordt verzekerd. De wet voorziet bovendien enkel de mogelijkheid
ééntalige eenheden op te richten, zodat de meeste eenheden tegen alle logica in
tweetalig blijven; zij had moeten voorschrijven dat de eenheden in principe ééntalig
zijn, en slechts in de uitzonderlijke gevallen, door de wet te bepalen, tweetalig kunnen
worden.

5. Taalregeling in de Overzeese gebieden
In Kongo en Ruanda-Oeroendi bestaat geen eigenlijke taalregeling. Men kent er
alleen de principiële gelijkheid van Frans en Nederlands, afgekondigd door de
koloniale keure. De ambtenaar en de particulier gebruiken theoretisch één van beide
talen volgens zijn persoonlijke voorkeur. In feite gebruikt hij haast altijd het Frans,
omdat het de gewoonte is of omdat het kennelijk de taal is van de overheid met welke
hij te doen heeft.
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Gedurende lange tijd werd zelfs de mening verdedigd dat het Nederlands door
constant onbruik als officiële taal in Kongo haar gebruiksrecht verbeurd had. Zo vér
is het gelukkig niet gekomen, maar dit toont
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toch wel aan hoezeer een taalregeling voor de openbare overheid in onze overzeese
gebieden te wensen is. Dit betekent niet dat men de taalstrijd naar Kongo moet
overplanten, noch dat men klakkeloos de strakheid van onze taalwetten op de kolonie
moet gaan toepassen. Het is echter onontbeerlijk, dat langs wetgevende weg de nodige
maatregelen worden ingevoerd, die aan het Nederlands in Kongo in feite dezelfde
rechten verzekeren als aan het Frans.
***
De grootste gebreken van de taalwetten betreffen evenwel de toepassing. Alleen de
taalwet voor gerechtszaken maakt hierop een gelukkige uitzondering, dank zij haar
doeltreffende sanctionering van de minste overtreding: de nietigheid der gerechtelijke
akte, wat dikwijls betekent de nietigheid van de hele rechtspleging. Voor handelingen
der bestuurlijke overheid, die rechtsgevolgen met zich brengen, (b.v. betekeningen,
aanzeggingen, benoemingen, allerlei beslissingen) kan men nu reeds de
nietigverklaring vorderen bij de Raad van State; maar zo staan wij nog ver af van de
ambtshalve uit te spreken nietigheid, die de taalwet in gerechtszaken bekrachtigt.
Bovendien brengen de meeste overtredingen van de taalwet geen rechtsgevolgen
mee (berichten, briefwisseling, mondeling taalgebruik), zodat men ook nergens een
nietigheidsverklaring van zulke akte of handeling der overheid kan vorderen.
Disciplinaire sancties tegen de in overtreding bevonden ambtenaren heeft men nooit
getroffen, en het zal ook in de toekomst moeilijk zijn de overheid te bewegen er
gebruik van te maken tegen ondergeschikten. Men kan zijn heil zoeken in strafsancties
of in burgerlijke sancties zoals die welke notarissen en ambtenaren van de burgerlijke
stand kunnen treffen. Doch betekent dit niet, dat men het probleem eenvoudig
verschuift?
Het vraagstuk van de stipte toepassing der taalwetten wordt van Vlaamse zijde
niet grondig en niet ernstig genoeg onderzocht. Men vergenoegt zich ermee sancties
te eisen, zonder na te gaan of er iets mee te bereiken valt.
Na al deze kritiek, zou het onrechtvaardig zijn, niet te wijzen op de grote verdiensten
van de vier taalwetten uit de dertiger jaren. Als het openbaar leven in Vlaanderen
thans uitgesproken Nederlands is, als het onderwijs in Vlaanderen alleszins voor de
jongens uitsluitend Nederlandstalig is, als wij vooral in de gerechtelijke wereld een
ware revolutie ten goede hebben mogen beleven, dan hebben wij dat aan die taalwetten
te danken. Zij hebben bewerkt dat Vlaanderen op het officiële plan geheel Vlaams
werd, en zullen er natuurlijkerwijze voor zorgen dat dit Vlaams karakter in alle
opzichten zal groeien en uitstralen. Met die verworven positie als ruggesteun, zal
Vlaanderen bij machte zijn om bij de eerste politiek geschikte gelegenheid ook op
de andere gebieden de plaats te veroveren waarop het recht heeft.
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Literaire kroniek
Raymond Brulez' aestheticisme
door B.F. van Vlierden
‘De kunst is een gedienstige vrouw; mais la plus belle femme du monde
ne peut donner que ce qu'elle a’ (III, 166).
BIJ het lezen der vier delen van de Woningen1) hebben wij onwillekeurig moeten
denken aan Horatius. Raymond Brulez streeft ook de gelijkmoedigheid als opperste
goed na, en toetst de waarden van het leven aan de subtiele sensaties die ze bij hem
wekken. Met epicuristische zelfgenoegzaamheid gaat hij langs het leven als een
geamuseerd toeschouwer, evenals de Romeinse scepticus, die ook al evenveel
belangstelling over had voor het schip van de staat als voor de boom, die hem op een
ongeluksdag bijna op het hoofd viel. Zulke gelijkschakelende levenshouding, waarin
de ik-persoon als waterpas fungeert, nivelleert echter uiteraard ook de inspiratie,
zodat de auteur er een artificieel reliëf aan moet geven door schittering van
geestigheid, ‘calligrafische tucht’, en eclectische sier van Griekse en Wagneriaanse
mythologie. Wordt dan de literatuur een losprijs voor het leven? Kom, laten wij aan
Raymond Brulez vragen of zulke losprijs hoog genoeg is, en of het leven niet beter
verdiende: ‘.... sierlijke gelijkmoedigheid.... Is dat niet voldoende voor een
levenshouding?’ (T. 118).
De auteur van de Inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid heeft het niet
overbodig geacht deze levenshouding nog eens te verdedigen: ‘Onverschilligheid
tegenover religieuze, filosofische en sociale problematiek, alsook tegenover
sentimentele nederlagen, hoefde daarom op zichzelf nog niet onvruchtbaar te zijn.
Deze gelijkmoedigheid was een levenshouding die ik overtuigend gerechtvaardigd
zag in Maurice Barrès' Un Homme libre (II, 171). Niemand zal het ontgaan hoe die
onverschilligheid, - laat ze al dan niet onvruchtbaar zijn, - nivellerend is opgetreden.
Dit is nogal begrijpelijk wanneer men bedenkt dat de storing van deze
gelijkmoedigheid 's schrijvers grootste hinder is: ‘Op een Jobstijding is mijn eerste
reactie, - of beter deze van een egoïstisch Ik, dat ik niet vermag te bedwingen, wrevel wegens de gestoorde gelijkmoedigheid’ (III, 145). Men ziet in hoe de mens,
die zich zo gevoelig weet voor gemoedsschommelingen, zijn precaire vrijheid niet
wil opofferen voor politieke of religieuze verbintenissen: ‘Ik wil, ik kan mij niet
laten leiden door een aprioristisch gecoördineerd politiek stelsel, maar laat mij veeleer
drijven door losse, instinctieve, eigen reacties op belevenissen die U van luttele
betekenis moeten lijken’

1) I. Het Huis te Borgen, 1950; II. Het Pakt der Triumviren, 1951; III. De Haven, 1952; IV.
Het Mirakel der Rozen, 1954; K. De Verschijning te Kallista, 1953; T. André Terval.
MCMXXX. Amsterdam-Mechelen. Een tweede uitgave is verschenen bij Em. Querido,
Amsterdam-A. Manteau, Brussel, 1954. Behalve het laatste zijn al deze werken uitgegeven
bij J.M. Meulenhoff, Amsterdam-Diogenes, Antwerpen.
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(II, 134). Schrijver komt hier meer dan eens op terug want ‘In staatkundige
aangelegenheden ben ik steeds toeschouwer, nooit partijganger geweest, hetgeen
zeker niet belet sympathieën te koesteren’ (II, 92). In religieuze aangelegenheden
staat schrijver eenzelfde verdraagzame onverschilligheid voor: ‘Wat mij betreft: ik
doe niet aan “Prinzipienreiterei”. Ik ben gelukkig dat ik, als kind, heb geloofd, en
niet rampzalig dat ik dat geloof heb verloren. Ook tegenover een verloren vriend
blijft men hoffelijk....’ (III, 38). Zulk politiek en religieus irenisme is een corollarium
van zijn eigen maatstaf quoad me: ‘Ik weet niet uit te maken.... (tussen Religie en
Rationalisme) welk mij de subtielste ontroeringen bezorgde’ zegt Bertrand (II, 164).
In de grond is het dan wel zijn eigen op sensaties gerichte spectatoriale instelling,
die de schrijver ver van alle ‘engagement’ verwijderd houdt, en deze is nauw verwant
aan een epicurisme met veel bonhomie: bij ontstentenis van alle hogere bekommernis
moet de aarde zijn ‘aards paradijs wellicht’ (III, 166) worden, en terwijl moeder ‘Ave
Maria’ zegt, begroet hij zijn buitengoed met een ‘Ave Terra’, dat wij reeds in André
Terval hoorden. Niet zonder reden ontleende de auteur aan Goethe de uitspraak ‘Am
farbigen Abglanz haben wir das Leben’. De toeschouwer van de wereld vermeit zich
in die weelde, en neemt er genoegen mee. De oppervlakte is hem voldoende en het
leven wordt van zijn substantie uitgehold. Hij realiseert zelf wel dat hij zich terugplooit
op ‘belevenissen die van luttele betekenis moeten lijken’, maar voor hem is het ‘Yo
lo vi!’ een voldoende verantwoording. Voortaan zal de lezer dan ook zijn gading
moeten vinden in zijn zo precieuze micrologie.
Evenals Horatius zijn artistiek ‘monumentum aere perennius’ heeft opgericht, zal
Brulez trachten aan de beperkingen van zulk leven te ontsnappen in de kunst: ‘Slechts
in de kunst, in haar vermogen de werkelijkheid te metamorfoseren, was er
duurzaamheid’ (IV, 242). De toeschouwer geeft een reportage van het leven, maar
die kunst kan ook al niet meer geven dan dat leven, en aan een genivelleerd bestaan
zal dan ook wel de egale vlakheid te wijten zijn van de kunst die er op teert. Op het
plan van zijn beleving ligt de wereldoorlog al niet hoger dan de ‘chronique
scandaleuse’ van een badstad. Wereldgebeuren en locale anecdote bevinden zich op
hetzelfde vlak in de liefst zo weinig mogelijk gerimpelde spiegel van zijn retrospectief
narcissisme. Dit verklaart de zeer kaleidoscopische en ordeloze oppervlakkigheid
van een precieuze mozaïek, zo men wil, een romanpointillisme, dat echter slechts
vage contouren vermag te suggereren. Wanneer de schrijver met geamuseerde ironie
glimlacht: ‘Ziel! Méér Ziel! Niets dan Ziel!’ (III, 146), dan zijn wij het met hem
eens, dat te veel aan ziel ons ‘kilometers zieligheid’ heeft bezorgd, maar, of nu
zielloosheid aan datzelfde gevaar ontsnapt, durven wij zo maar niet affirmeren.
Schrijver realiseert dat gevaar even goed als zijn ‘hypocrite lecteur’, en hij omzeilt
het door de gladde oppervlakte te breken in duizend schreven van rhetoriek, al
laverende tussen verleden en actualiteit. Dit is echter een ander euvel, - wij durven
niet meer van Charybdis en Scylla gewagen, - en de schrijver klaagt er zelf over:
‘Hoe cohaerenter, hoe harmonischer ware dit boek geworden, had de Buitenwereld
mij niet herhaaldelijk met haar interrupties en intrusies lastig gevallen’ (III, 152).
Hij gaat zelfs verder met over deze anecdotische mièvrerie te mediteren en smoort
met een ironische glimlach eventuele critiek: wanneer ‘sommige critici’ klagen over
het ‘summum van ongerijmde wispelturigheid of impertinente warzucht’, dan
vergoelijkt hij zijn procédé (!)
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als de ‘ellipsoïdale lijn van het zinrijke ganzenbord’ (III, 131). Wij kunnen daar geen
vrede mee nemen, hoewel wij de wijze kunnen appreciëren, waarop de auteur
schampavie speelt, en wij zijn het eens met zijn dochter, wanneer ze zijn werk een
‘Processie van Echternach’ (I, 153) noemt, waarvan wij echter niet alle acrobatische
zijsprongen kunnen volgen. (Welk verband bestaat er b.v. tussen Bernard Daelman
(I, 82) en Bertrand Daelman die wij verder ontmoeten?)
Met deze beschouwingen over de ‘architectonische methodiek’ (dixisset R.
Verdyen, I, 32) hebben we kunnen nagaan hoe Brulez' retrospectie beweging bracht
in de beschrijving van roerloos bestaan. Dit ware echter niet voldoende om ons met
dergelijke kunst te verzoenen, ware er niet de uitzonderlijke stijlvaardigheid, waarmee
de schrijver de subtielste kabbeling van zijn gemoed laat blinken. ‘Laat de dingen
schijnen wat ze niet zijn!’ (III, 12), verzucht hij ergens. De schittering van zijn
mythologische eruditie en zijn ruime belezenheid geeft hij mee aan de vluchtigste
persoonlijke herinnering. Meestal stemmen de anecdote en het referatur, het feitje
en de mythologische transpositie zo fijn overeen, het symbool doorlicht zo dikwijls
met een flits het fait-divers, dat wij ons meer dan eens afvragen, of het voorval primair
in zijn geest aanwezig was, of dat wellicht de herinnering opgeroepen wordt om de
praal van zijn culturele juwelenwinkel ten toon te spreiden. Brulez verantwoordt zijn
stylistische oefeningen-in-het-luchtledige waar hij zegt: ‘Zo een kinderlijk, door de
literatuur nog geenszins beïnvloed gemoed, beeldassociaties waarneemt, waarom
zouden, voor de natuurgetrouwe weergave der werkelijkheid, deze vergelijkingen
niet even goed aangewend mogen worden als de nuchtere, ongesmukte, abstracte
termen? Aldus werd ik gerustgesteld over het bestaansrecht van mijn schrijfwijze.
(...) In mijn meest barokke, meest hermetische metaforen sprak ik mij het natuurlijkst,
het meest onvervalst uit....’ (III, 133). Moeten wij de auteur hier geloven, dan is voor
hem de literatuur een tweede natuur geworden, en is het niet te verwonderen dat hij
heel het leven ziet door de veelkleurige bril der letteren. Wij zullen over het
bestaansrecht van zulke literatuur niet twisten, elke bloem mag bestaan en stylisten
als Brulez zijn in de Nederlandse literatuur te zeldzaam om ze te willen missen, maar
vindt de kunst een wettiging in de schittering van haar eigen oppervlakte of in de
grondeloze diepten van de mens die ze openbaart? Is het haar rol het leven door
schijn te vervangen, in plaats van het uit te drukken? Wij willen geloven dat de auteur
in een zijner vlagen van glimlachende zelfbespotting ‘een jeugdpagina’ heeft ingelast,
en daar een ietwat te strenge critiek aan toevoegt. Eerlijk gesproken, had de schrijver
het niet zelf gezegd, wij zouden weinig verschil bemerkt hebben met de andere
pagina's. Zijn oordeel is inmiddels schromelijk overdreven: ‘Dergelijke misselijke
mooidoenerij moet de lezer wel zeker ergeren’ (II, 115). Wij van onze kant beweren
niet dat het een ‘gesofistikeerde stijl’ is, maar gaan accoord over de ‘mooidoenerij’.
De brede golfslag van het leven beweegt de oppervlakte niet.
Zijn mooiste stukken, - en die mogen in een bloemlezing komen, - zijn o.m. wel:
‘De Val van Lobbes’, ‘De Gast met de Zwaluwen’, en ‘De Zaak van Stalhille’. Het
zijn juist die stukken waarin Brulez' gebreken op gelukkige wijze worden
geneutraliseerd: de anecdote is rijk genoeg om er een novelle aan te wijden, er zijn
geen eisen voor ruime compositie, en, - mirabile dictu, - wordt zijn symbolenzucht
tot normale verhoudingen herleid. Elders storen ons maar al te dikwijls die
onophoudelijke citaten en conferatur's, zelfs als ze het pedant kleedje van een
raadseltje dragen. Wij delen niet Palmyre's ‘eerbiedige
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aandacht, die het past een baas te verlenen welke zich zo beslagen toont in de fraaie
letteren’ (III, 130). Vooral in zijn laatste deel is het ‘des Guten zu viel’! Stilforschers
kunnen, zo ze willen, Brulez' ‘Bilderlexikon der Erotik’ opmaken: Aphrodite, en de
zovele inschepingen voor Cythera, de Nikè van Samothrace, de Laokoonsgroep, de
Titanenworsteling, Botticelli's Venus zijn allemaal transposities voor min of meer
gesublimeerde erotiek. De ‘Wagneriaanse thematiek en symboliek’ daarentegen
gelden meestal maatschappelijke verhoudingen: Isolde, Brangäne, Brunhilde, de
zieke Tristan, de trouwe Kurwenal, de zondige Tanhäuser, ze zijn er allemaal. We
vergeven ook de studentenkrachttoer, in één aanvaardbare zin de Sisyphusarbeid,
het vat der Danaïden en de Tantaluskwelling samen te brengen, al ware het maar
omdat dezelfde ‘tournure d'esprit’ ons de mooie vondsten geschonken heeft als Klio
voor een telescriptor, en Macbeth's Birnamwood voor het Zoniënwoud 1944.
Is deze hang naar citaten een soort beroepskwaliteit van de vroegere ambtenaar
bij de wederopbouw aan wie de opdracht toekwam ‘de voordrachten en rapporten
van de ambtenaren die iets wensten te verkondigen, een bevallig litterair-kleedje aan
te passen en hun ideeën, diagrammen en statistieken met passende citaten en metaforen
te verluchten’ (IV, 199)? Of is het atavisme? ‘Vader hield reeds van citaten’ (I, 41),
zijn dochter houdt ook van symbolen (I, 153), en zelf betrapte hij er zich in zijn jeugd
op, bij een voorbijgaande ontgoocheling: ‘Wel, had gij u niet voorgenomen de
literatuur vaarwel te zeggen? en uw eerste reactie is alweer een poëtisch citaat....’ (I,
144). Wat er ook van zij, hetgeen men aanvankelijk meer dan eens als een gelukkige
‘coup de dés’ beschouwt, wordt ten langelaatste een niet altijd aangename
hebbelijkheid. Met zijn benijdenswaardig associatievermogen had de schrijver wat
meer critischschiftend kunnen omspringen. De brave N.I.R.-typiste, die zich bij de
capitulatie op dit terrein waagt, werd door hem alleszins glimlachend becritiseerd,
en de Lamberty's heten hem nochtans te hebben geleerd ‘in alle artistieke
verschijnselen (....) het verfijnde van het bombastische te onderscheiden’ (II, 88).
Wij willen niet vitten over approximatieve exactheid der citaten.... aliquando....,
pardon, maar de eerste verzen van ‘Beatrijs’ zijn ons te lief om ze te laten
vermassacreren, en Jean du Parc zaliger herinnerde ons nog onlangs aan de juiste
spelling van appassionata (‘apasionata’, I, 92; ‘appasionata’, T., 78). Dit artikel wil
geen requisitoir zijn, maar iemand die groot mag gaan op zijn taal- en stijlvaardigheid
moet toch ook sympathieën met twee e's schrijven, weet toch ook dat ‘elkaar’, in het
Nederlands althans, niet mag vervangen worden door ‘zich’ (zich ontmoeten, zich
weerzien, III, 87 en 35), dat men in het Nederlands met iemand trouwt, (o.m. I, 75),
en dat men niet aan maar op iemand gelijkt (I, 138). Last not least weet de schrijver
van de Woningen wel dat woning voor ons taalgevoel nog vrouwelijk is. (‘Ik kende
zijn eigenaar niet!’) Nogmaals, dat alles nemen wij de geprezen auteur niet kwalijk,
maar, vermits hij zich toch ook amuseerde, toen ergens een jachtwachter ‘den
consigne’ durfde zeggen...! En als onze stambroeders dat hij-geslacht aanvaarden,
nemen zij dan vrede met ‘het gevang’ (I, 108), dat voor een Zuid-Nederlands oor zo
vertrouwelijk klinkt? ‘C'est fatiguant! disait Marius’.
Wij hebben in Brulez een begaafde stylist, die wel eens aan de preciositeit offert,
en niet altijd van overdrijving is vrij te pleiten. Is deze overdrijving echter niet te
wijten aan het feit dat dit stijlvuurwerk moest aangewakkerd worden, om het
weemoedig halfduister te verjagen, dat hangen bleef nadat de
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schrijver alle sterren aan het firmament, - ‘deze bacillen der metaphysika’ (III, 163),
- had uitgedoofd?
Is de distante hoffelijkheid de enige houding die Brulez heeft overgehouden
tegenover elk positief geloof? Wij hebben die indruk niet. Zekere facetten hiervan
spelen hem te veel in het hoofd, om werkelijke onverschilligheid te laten
veronderstellen. Het mirakel geraakte, sinds ‘de Verschijning te Kallista’, niet meer
uit zijn werk. Het pseudowonder (III, 119) en het Mirakel der Rozen (II, 151; IV,
passim) houden hem voortdurend bezig. Het is meer dan een aesthetisch spel met
religieuze symboliek, dat we elders bij hem weervinden. (O.m. een erotisch
plafondspiegeltafereel, dat de gewezen gelovige, Bertrand, met enige tegenzin,
‘hemelvaart’ laat betitelen). Brulez tracht veeleer bepaalde christelijke waarden op
louter menselijk plan te transponeren. ‘La charité est, elle aussi, une prière: ouvrir
les mains vaut mieux que de les joindre’ (IV, 141). Op dit ‘vaut mieux’ voortgaande,
meent Bertrand een exclusieve caritas te kunnen beoefenen. Victor Hugo had hem
echter reeds kunnen leren: ‘L'aumône est soeur de la prière’, en dat de twee niet te
scheiden zijn. De naastenliefde komt helemaal gelaïciseerd uit zulk een operatie te
voorschijn: ‘De naastenliefde, wanneer zij bestaat, is zowel een Joodse als een
christelijke of een heidense eigenschap’ (I, 74). Ook het mirakuleuze ondergaat
dergelijke transmutatie: ‘.... Het is het nobele dat de mens spontaan verrichtte, zonder
dat materiële noodzaak hem hiertoe dwong, en alles wat hij deed om op een, soms
subtiele, soms sublieme wijze zijn bestaan op deze aarde te rechtvaardigen, 't zij
tegenover de Opperste Rechter waaraan hij geloofde, 't zij tegenover dat mysterie
der mysteriën, dat de naam draagt: Geweten’ (IV, 241). Wordt zulk een
laïciseringsoperatie echter niet louter een metaforenspel, en worden de woorden niet
naar hun diepste betekenis aldus gealtereerd? Inmiddels kon zelfs het
‘Perrichoncomplex’ geen verklaring geven van Elisabeth's onbaatzuchtige
naastenliefde. Van waar deze drang naar verlicht syncretisme? We hebben de indruk
dat Brulez een zeker heimwee ervaart naar het Geloof. ‘Niemand was zo oprecht als
ik, bereid zich door een onweerlegbare evidentie te laten overtuigen en, had het
Mirakel der Rozen zich onder mijn ogen voltrokken, dan zou ik als de vroomste der
gelovigen alle implicaties van het wonder hebben aanvaard’ (IV, 236). Is echter
geloven niet op de eerste plaats een toestemmen?
Schrijver heeft wel nooit ‘een metaphysische beproeving ondergaan’. Maar
herhaaldelijk horen wij een sourdine op deze bevestiging: ‘Niet dat ik geen
belangstelling zou gekoesterd hebben voor de ontsluiering der mysteries van het
heelal en van het leven. Maar dat dit niet zo dadelijk of wellicht nooit zou gebeuren,
deed in mij daarom nog geen vehemente en litterair-bezielde radeloosheid ontbranden’
(II, 170). Veel later klinkt identiek dezelfde aanhef: ‘Niet dat ik geen belangstelling
zou bezitten voor “der Dinge letzter Sinn”. Wanneer anderen speculatieve
bespiegelingen hielden, dan luisterde of las ik met gespannen aandacht’ (IV, 236).
Brulez is zeker geen radeloze, verschuift ad calendas graecas de bekommernissen
van het leven, en luistert inmiddels geïnteresseerd. Zelf denkt hij echter niet tot het
uiterste: ‘Mij docht dat ik aldus belandde bij het probleem van het wezen der
menselijke ziel, ja zelfs van haar finaliteit, om maar niet over haar eventuele
onsterfelijkheid te gewagen.... Het was maar best deze bespiegelingen niet verder
door te voeren....’ (IV, 236). Deze laatste bekentenis, bijna op het einde van de
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als wel een agnostieker die niet radeloos genoeg is om metaphysische problemen uit
te diepen. Krimon noemt zichzelf een ‘rampzalige twijfelaar’ die ‘de absolute
zekerheid’ verlangt (K., 95). Heimwee naar een positief geloof doet hem de inhoud
hiervan laïciseren, om hem te verzoenen met een comfortabel epicurisme. Heel dit
syncretisme is nochtans gebouwd op onvaste opschortingstekens bij een onvoltooide
bespiegeling, hij schuwt een ‘verontrustende diepzinnigheid’ (K., 103). Kan echter
een schip met wat diepgang zich blijven spiegelen op het kalme watervlak zonder
de rukken der dieptegolf gewaar te worden? Raymond Brulez is nog niet zijn haven,
‘zijn Ithaka binnengezeild’ (I, 79). Wij brengen de woorden van zijn dochter op een
ander plan over: ‘Waar gij voorlopig beland zijt is beslist geen vasteland, maar een
zeer kleine Antille’. Kan deze kleine literaire Antille voor altijd een alibi blijven
bieden voor het ‘Ultima Thule, waarheen geen schepen de vaart wagen’ (T., 85)?
Wij zijn het inzover met Raymond Brulez eens, - om een ander symbolen-register
te openen, - dat uit ‘de toverhoorn der herinnering en der verbeelding’ de kunst slechts
‘kunstmatige rozen’ kan laten ontluiken? De artificiële bloem kan niemand, ook de
schrijver niet, volledig voldoening schenken. De kunst is de bloei van het volle leven,
en niet zijn vervangingsproduct. De kunst is geen voldoende losprijs voor het leven.
En dat weet Brulez even goed als gelijk wie. Hij kent de meewarige sympathie met
de mens, en ook de liefde.
‘Tout tend vers son contraire’ herhaalt de auteur graag. Misschien gaan de ‘Rozen
van Pandora’ in tempore acceptabili meer en meer lijken op de ‘rozen uit Elisabeth's
korf’.
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Wetenschappelijke kroniek
Cybernetica Machines die voelen
door Dr F. Elliott
OVER de Cybernetica verschijnen de laatste jaren steeds meer artikels en essays
met altijd maar onrustwekkender titels. In Amerika heet het: ‘Reuzenhersenen:
Machines denken’, in Frankrijk: ‘De eeuw der Robotten: Mystiek en werkelijkheid’,
in Duitsland: ‘Dodelijke bedreiging voor de mens: Triomf en tragedie der Techniek’.
Het waas van geheimzinnigheid dat de Cybernetica omhult en het fantastisch
toekomstbeeld dat zij voorspiegelt, maken van haar, zoals van de ‘Vliegende Schotels’,
een der welkome onderwerpen waarmee journalisten hun sensatie-rubrieken vullen.
Wat hun opgezwollen en dikwijls erg onnauwkeurige reportages ook suggereren, de
Cybernetica is noch mystiek, noch toverij, noch ersatz-metaphysica. Zij is een
doodgewone, zij het dan uiterst boeiende wetenschap met uitzonderlijke
toekomstmogelijkheden. Ofschoon slechts enkele jaren oud, kent zij reeds een
buitengewone ontwikkeling.

Norbert Wiener en de Bostonse tafelronde
In tegenstelling met de vroegere wetenschappen, die meestal hun ontstaan hebben
te danken aan een enkel man, is de Cybernetica gegroeid uit de samenwerking van
verschillende geleerden, die dan nog uit de meest uiteenliggende hoeken van de
wetenschap waren bijeengekomen. Enkelen onder hen plachten elkaar maandelijks
te ontmoeten te Boston. Het waren mathematici, ingenieurs, neurologen en psychiaters,
die met elkaar contact zochten in het nomansland juist tussen hun respectievelijke
vakken in. Zij waren het bestaan gaan vermoeden van een totaal nieuw
wetenschappelijk probleem, waarvan ieder in zijn eigen vak wel een aspect meende
te herkennen, doch dat enkel duidelijke vorm kreeg wanneer ieder het stukje van de
legpuzzle dat hijzelf ontdekt had bij dat van de andere voegde. Zoals te verwachten,
was er ook bij dit gemeenschapsspelletje een wonderkind, dat de oplossing van het
raadsel doorzag nog vóór al de stukken er waren. In casu was het een sympathieke
gezette heer. Hij heette Norbert Wiener, was hoogleraar in de wiskunde aan het
beroemde Massachusetts Institute of Technology. Hij verwerkte de resultaten van
de discussies tot een origineel en ophefmakend boek, dat in 1947 verscheen onder
de titel: Cybernetics, of Control and Communication in the Animals and Machine.
Het werd beschouwd als het manifest der nieuwe wetenschap, waarvan het zowel de
naam als de bepaling gaf.
Dit gebeurde in de tijd toen de eerste atoombommen de aarde met cosmische
catastrophen bedreigden. Hierbij vergeleken schenen de discussies der Cybernetici
enkel een onschuldig babbeltje. Nochtans zal hun ontdekking, meer nog dan die der
kernenergie, op het aanschijn van de wereld van morgen haar kenmerk
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drukken. Wat zij ontdekten is niet een nieuwe super-springstof maar een nieuwe
wetenschap, die én de techniek én het bestaan van de mens even beslissend kan
omwentelen als de industriële revolutie van de vorige eeuw. De Cybernetica beweegt
zich immers niet alleen in de abstracte sfeer der mathematische speculaties, zij staat
in onmiddellijk contact met de werkelijkheid. Onder de vrienden van Wiener is Von
Neumann een specialist in de theorie der kansspelen, Rosenblueth bestudeerde de
spiercontracties. Anderen berekenden en construeerden cybernetische machines:
McColloch vervaardigde een leesapparaat voor blinden dat de lettertekens tot klanken
omzet, Aiken construeerde reuzen-rekenmachines, Wiener zelf werd belast met de
studie van het automatisch luchtafweergeschut. Een der laatste cybernetische
wonderen is de vertaal-machine, die ofschoon zij voorlopig slechts over een
vocabularium van enige honderden woorden beschikt, reeds in staat is om bepaalde
lastige volzinnen van het Russisch in het Engels om te zetten. Anderzijds vindt de
Cybernetica bijzonder interessante toepassingen in de neurologie, in de psychiatrie,
tot zelfs in de studie der taalphenomenen.
In vulgariserende geschriften over de Cybernetica treedt deze veelzijdigheid sterk
op de voorgrond, zodat het onderling verband tussen de verschillende toepassingen
gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Zelfs uit het werk van Wiener is het bij
oppervlakkige kennismaking moeilijk op te maken waar het juist om gaat. De
bedoeling van deze bladzijden is dan ook alle nevenaspecten terzijde latend, te
onderzoeken waar het in de Cybernetica eigenlijk om te doen is en welk het
kernvraagstuk is waaromheen haar beschouwingen cirkelen.

Een nieuw soort machinisme
Om te begrijpen wat de Cybernetica is moet men inzien dat zij de ontdekking is van
een nieuw soort van machinisme, of juister nog, van een nieuwe graad van
automatisme. Het belang van deze ontdekking is voor de evolutie der techniek even
groot als het verschijnen der eerste diersoorten op aarde, en voor de kennis van de
mens even betekenisvol als de vondsten der voorhistorische skeletten.
De originaliteit van een cybernetisch automatisme kan alleen maar goed gevat
worden wanneer men het ziet op de achtergrond van de geschiedenis der verschillende
machine-soorten en als de laatste uitloper daarvan. Aan het begin van de menselijke
techniek staat het werktuig: de vuistkei van de praehistorie evenzeer als de ploeg en
de hamer van latere tijden. Elk van deze werktuigen is op zijn manier een verlengstuk
van het menselijk lichaam. De mens gebruikt ze bij verschillende bewerkingen, doch
ze bezitten nog geen waar automatisme. Ze horen nog tot de voorgeschiedenis der
techniek. Daar de mens dergelijke bewerkingen vaak te zwaar of te vervelend vond,
bedacht hij middelen om, bij het aandrijven van die werktuigen, een andere energie
dan die van zijn spieren aan te wenden. Zo ontstond de motor of energetische machine.
De motor der praetechnische maatschappij was de slaaf. Toen de mens wat menselijker
werd, verving hij deze door een hond die hij in een tredmolen opsloot, of door ossen
die hij aan de boom van de molen spande. Later kwam hij tot het besef dat de kracht
van wind of water een nog goedkopere energiebron opleverde en zo ontstonden de
wind- en watermolens. De grilligheid van wind en water maakten van de molen
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Het drama van de geleidelijke beheersing van de thermische energie door de
stoommotor heeft zich in de loop van de XVIIIe eeuw in Engeland afgespeeld. Een
nader onderzoek van de verschillende phasen van die moderne prometheusstrijd is
zeer suggestief om de ware betekenis van de Cybernetica te leren kennen. De
stamvader der stoomaandrijving is de machine van Newcomen (1705). Zij werd in
de Engelse kolenmijnen gebruikt om het water uit de schachten op te halen. In een
verticale buis, waaraan een pomp met een stang verbonden was, werd stoom onder
druk binnengelaten zodat de zuiger naar omhoog werd gestuwd. Koud water deed
de stoom dan in de buis condenseren, zodat de zuiger terug zakte en dus ook de
pomp. In- en uitlaten van stoom en koud water geschiedde door kranen die men
beurtelings moest openen en sluiten. De stoomzuiger van Newcomen was een
belangrijke technische vooruitgang. Toch was het maar een primitieve machine: haar
aandrijving was automatisch doch niet haar bediening. De eerste die ze van een
zelfstandige bediening voorzag, was geen ingenieur, maar, naar verteld wordt,
doodgewoon een der jonge knechtjes die de kranen hanteerde. Weinig in zijn schik
met deze saaie job, had hij eenvoudig de kraansleutels door middel van touwtjes aan
de zuigerstang verbonden, zodat het openen en sluiten op het gepaste moment door
de pomp zelf werd verzekerd .... en hij kon gaan spelen met zijn kameraadjes. Zo
had de jonge Humphrey Potter in 1713 de eerste ware stoommachine uitgevonden
en verdient zijn guitensnoetje te figureren tussen de pruiken en bakkebaarden in de
portrettengalerij van de voorlopers der industriële revolutie. Bovendien was zijn
stoomtuig de voorloper der echte machine, want naast de zelfaandrijving bezat zij
een tweede en hogere graad van automatisme: de zelfbediening. Later werd het
ingenieus stel touwtjes vervangen door stangen en excentriek; in de ontploffingsmotor
werd het de nokkenas.
Nog was Potter's stoompomp geen volwaardige stoommachine. Deze danken wij
aan een andere Engelsman, een instrumentmaker van beroep: James Watt. Gevraagd
om een Newcomen-machine te herstellen, zag hij onmiddellijk dat ze voor substantiële
verbeteringen vatbaar was. Hij zette haar op- en neergaande beweging om in een
draaibeweging door middel van drijfstang en vliegwiel. Nu was het mogelijk
weefgetouwen en andere werktuigmachines aan te drijven. De verbetering die ons
hier echter interesseert, was het regulatiemechanisme dat hij uitdacht. Humphrey
Potter's stoompomp had het nadeel vlugger of trager te lopen, als de druk in de
stoomketel hoger of lager werd, of als minder of meer arbeid van de pomp gevraagd
werd. Het mechanisme dat Watt bedacht om hierin te verhelpen, bestond uit een paar
metalen bollen, opgehangen aan een verticale as die met de machine meedraait.
Neemt de snelheid toe, dan drijft de middelpuntvliedende kracht de bollen uiteen,
zij trekken aan een stang die de stoominlaat vernauwt en doen zo de snelheid afnemen.
Omgekeerd, zakt de stoomdruk of wordt er meer arbeid van de machine gevraagd,
dan draait de machine trager, de bollen zakken en automatisch wordt meer stoom
toegelaten in de zuiger. Dit systeem, waardoor de machine in staat wordt gesteld,
zelf haar snelheid te regelen zonder voortdurende tussenkomst van de machinist,
heet daarom ‘regulator’. De machine van Watt bezit dus niet alleen zelf-aandrijving
en zelf-bediening, maar bovendien een derde soort automatisme, dat wij ‘zelfregeling’
zouden willen noemen. Lange tijd werd het belang van de bolregulator niet voldoende
gewaardeerd. Men vond het een ingenieus doch vrij bijkomstig onderdeel. De
Encyclopedia Brittanica, die hele kolommen besteedt aan de
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beschrijving van de talrijke eigenaardigheden van de machine van Watt, vermeldt
de regulator in een tweetal regels. De Cybernetici hebben voor het eerst de aandacht
gevestigd op het belang van zijn originele functie. Zoals de Mechanica de
zelfbedienende machines bestudeert en de Thermodynamica of Warmteleer de
energieuitwisseling bij de motoren, zo wordt nu de Cybernetica de studie van deze
derde vorm van automatisme: de zelfregeling.

De Monostaat
De laatste jaren was Watt's bolregulator lang niet meer de enige in zijn soort. In
laboratoria en industriële installaties waren talrijke analoge regelingssystemen
uitgewerkt. Het meest bekend is wellicht de thermostaat, die voor de
temperatuurregeling zorgt. Een thermometerveer staat in contact met het warme
water. Door het stijgen van de watertemperatuur zet die veer uit; de uitzetting bewerkt
op haar beurt de vernauwing van de luchttoevoer, zodat de verbranding vermindert.
De daling van de watertemperatuur heeft het omgekeerde effect. Thermostaten zijn
algemeen in gebruik op warmwater-apparaten en electrische ovens. Manostaten
houden de druk van luchtpersen constant. Kryostaten regelen de koude in een koelkast.
Wat zij alle gemeen hebben is, dat zij de bestendigheid van een enkele dynamische
karakteristiek der machine verzekeren: snelheid, warmte, druk, koude enz. Het zijn
dus elementaire regulatie-automaten. En om deze reden zouden wij ze, bij gebrek
aan een geschikte term, onder de verzamelnaam van ‘monostaat’ willen onderbrengen.
Welnu, het grondprobleem waarom de hele cybernetische wetenschap draait en van
waaruit haar verschillende vertakkingen moeten worden verstaan, is dat van de
monostaat. Vóór wij de eigenaardigheden van dat mechanisme bekijken, moeten wij
eerst nagaan uit welke onderdelen het is samengesteld en hoe het functionneert.
Hiervoor is het heel suggestief, de functie van de Monostaat te vergelijken met die
van de roerganger op een schip (Cybernètès in het Grieks), waaraan de Cybernetica
haar naam ontleende.
Zoals bij het besturen van een schip drie personen optreden: de uitkijk, die voor
hindernissen waarschuwt, de kapitein, die bepaalt hoe de koers eventueel moet
gewijzigd worden, en de stuurman, die de bevolen wending uitvoert, zo bevat de
Monostaat drie soorten van organen: een observator, een operator en een effector,
die respectievelijk zorgen voor de waarneming, de omrekening en de uitvoering in
de regulatie. De observator is meestal een meetinstrument. In een thermostaat en een
kryostaat is het een thermometer, in de manostaat een manometer. Bij de regulator
van Watt is het een snelheidsmeter, want dit is de functie der twee bollen. De effector
is een kraan, een klep, een schakelaar, een regelbare weerstand of om 't even welk
mechanisme dat de energietoevoer in de motor kan afsluiten of verminderen. In de
eenvoudigste mechanismen worden zij door een stang bediend. Waar meer kracht
vereist wordt om het bevel uit te voeren, is een hulpmotor voorzien om de effector
in beweging te zetten, zoals de electrische motor die het roer van een zwaar zeeschip
beweegt. De operator zet de waarneming om in een bevel. In de bol-regulator is het
de stand die bollensysteem en stoomklep verbindt. Deze omzetting is feitelijk een
soort berekening die bevel aan waarneming aanpast. Is de berekening zeer
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geschut, waar richting en afstand van het schot worden uitgerekend op grond van
hoogte, richting en snelheid van het vliegtuig1).
Wat de werking van de Monostaat kenmerkt, is niet dat hij arbeid verricht maar
dat hij signalen overbrengt: temperatuurswaarnemingen meedeelt, kleppen of kranen
doet openen of sluiten. Hierdoor wordt het begrijpelijk waarom ingenieurs van Radio
en Telegraphie onmiddellijk zo'n bijzondere belangstelling voelden voor de
Cybernetica. Hun taak toch is het, seinen over te brengen, zo vlug, zo getrouw en zo
economisch mogelijk. Doch niet ieder signaal heeft cybernetische betekenis. Het
krijgt dit enkel als het regulatie-vermogen heeft. Hiervoor moet het betrokken worden
op de organenreeks: observator - operator - effector. Zo zelfs dat de waarneming
moet geschieden in functie van de omrekening en de uitvoering en dat het bevel moet
voortspruiten uit een observatie.

De wetenschap der informatie
Bij nadere beschouwing blijkt de eigenaardigheid van de Monostaat niet zozeer te
liggen in de drie organen als wel in de regulatie-activiteit die deze organen doorloopt.
De term die het best dit actief complex van waarnemen, beslissen en uitvoeren omvat,
is die van ‘informatie’. Zelf-regeling is alleen mogelijk als informatie wordt
meegedeeld, daar de regulatie door de informatie zelf wordt geconstitueerd. Zo menen
wij dat de Cybernetica het best bepaald wordt als ‘de wetenschap der informatie’.
Maar dan moet men ‘informatie’ in zijn volle betekenis nemen, niet alleen als een
ontvangen van berichten maar tevens als het omrekenen ervan en het uitwerken van
bevelen waardoor een situatie wordt omgevormd. In die ruime betekenis omvat het
begrip zowel het geïnformeerd worden (bericht en vorm ontvangen) als het actief
informeren (bericht en vorm meedelen), en dit alles in de eenheid van een zelfde
systeem. Deze betekenis heeft heel wat gemeen met het wijsgerig gebruik van de
term: vorm meedelen, omvormen; doch zij verschilt ervan omdat zij enkel de
uitwendige en mechanische betekenis van het concept omvat.
Een ander kenmerk van de Monostaat, ook niet zonder philosophische resonantie,
is dat zijn regulatie-werking een cyclische allure vertoont. De signalen volgen elkaar
niet zonder meer op, maar doorlopen de Monostaat in onafgebroken circulaire
beweging. Het gebeurt juist als bij de roerganger op het schip: een blik op de
compasnaald waarschuwt hem dat het schip teveel naar bakboord afwijkt - hij beslist
de koers te corrigeren - hij wendt het roer - het schip gehoorzaamt en wijkt af in de
tegenovergestelde richting - de stuurman geeft een tegenovergestelde wending aan
het roer - enz. Wat hij dus waarneemt is niets anders dan de uitslag van zijn bevelen
op de koers van het schip; hij observeert de reactie van het vaartuig dat hij stuurt. In
1) Soms stoot men in de vakliteratuur op de termen ‘servo-motor’ en ‘servo-mechanisme’. De
eerste is een andere naam voor de gewone hulpmotor. Het is in feite een effector. De term
‘servo-mechanisme’ zouden wij liefst voorbehouden voor die stuursystemen waar de
hulpmotor vanzelf stil valt zodra het bevel is uitgevoerd. Is de regulator niet krachtig genoeg
om het bevel zelf uit te voeren, dan kan hij van een servo-mechanisme worden voorzien, dat
het voor hem doet. Ofschoon dikwijls door elkaar gebruikt, is 't toch beter de termen te
onderscheiden. Volgens de hier gebruikte conventie omvat een servo-mechanisme alleen
een operator en effector.
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(....de deur was te lang open gebleven), de thermometerveer zet uit - haar uitzetting
schakelt een electrisch contact in - de koelmachine begint te werken - de lucht in de
kast wordt kouder - de thermometerveer krimpt in - het contact wordt afgebroken de machine staat stil - binnendringende warmte doet de temperatuur weer stijgen,
enz. De kringloop van informatie in een zelfregelende Monostaat is meer dan een
gewone reactie of terugwerking, het is een ‘telkens nieuwe wederinwerking’, omdat
het zelf gegeven bevelsignaal niet als bevel terugkomt maar als waarnemingssignaal,
en het bovendien door de Monostaat zelfstandig verwerkt wordt2).
Wat de Cybernetici nu zochten was, de theorie van die circulaire signalenactiviteit
op te stellen. Hiertoe hebben Wiener en zijn vrienden vaak zeer abstracte en lastige
wiskundige analysen moeten uitvoeren. Twee van de belangrijkste grootheden die
in hun wiskundige vergelijkingen voorkomen, zijn de grootheid die de orde in de
signalen meet en de tijdconstanten. Hoe ingewikkeld het gedrag van een
regulatie-monostaat is, blijkt het best wanneer hij ontregeld raakt: hij begint te dansen,
of krijgt stuiptrekkingen of doet de machine eenvoudig springen.

Machines met reflexen
De vergelijking van een cybernetisch mechanisme met een zenuwreflex is geen
loutere beeldspraak, doch de meest adequate uitdrukking van wat er in omgaat. De
ervaring, die de zenuwphysiologen in hun vak hadden opgedaan, was zeer leerrijk
voor de Cybernetici. Omgekeerd hebben cybernetische schema's meer dan eens het
geschikte model geboden om de circulatie van bijzondere reflexen te verklaren. Zo
heeft Wiener twee zenuwziekten, in de neurologie bekend als ‘ataxia’ en als ‘tabes
dorsalis’, mathematisch geïnterpreteerd en verklaard als ontregelingen der
spierreflexen.
De analogie tussen een Monostaat en de reflexbogen is de basis van de verdere
equivalentie tussen de cybernetische machine in haar geheel en de levende
organismen. Van een motor met een cybernetisch regulatiemechanisme kan men
zeggen dat hij ‘aanpassingsvermogen’ bezit, van een gewone werktuigmachine dat
zij ‘gevoel’ heeft gekregen.
Aan de stoommotor geeft de bolregulator een reflex mee waardoor hij zich aanpast
aan de uitwendige omstandigheden, of met andere woorden, zijn inwendige toestand
in evenwicht houdt ondanks invloeden van buiten. Men kan zich hiervan overtuigen
door het gedrag van een locomotief te vergelijken met dat van een locomobiel, de
machine die vrij veel als stoomwals wordt gebruikt bij het aanleggen van
asphaltwegen. Een locomotief heeft geen regulator. Voortdurend moet de machinist
de hand aan de stoomsleutel houden om de snelheid te regelen. Doet hij het niet, dan
holt de locomotief onmiddellijk op volle snelheid voort. Op de vlakke baan zal die
2) Die terugwerkende kracht wordt in de literatuur soms ‘feed-back’ genoemd, naar een term
die veel gebruikt wordt in de radioschakelingen. Ofschoon deze term op het patroonschap
van Wiener zelf kan bogen, schijnt ze toch minder gelukkig, omdat de ware feed-back (of
‘terugvoeding’) uit de electronische techniek een schakeling is waardoor versterking of
auto-oscillatie wordt verkregen. Dit is een soort ‘klankbordeffect’ maar nog geen
auto-regulatie. Het equivalent voor de terugkerende wederinwerking der Cybernetica is de
‘Anti-fading’-schakeling of de A.V.C. (Automatic Volume Control).
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het indrukwekkend ‘vuurros’ slaat de locomobiel, met haar ossen-regelmaat, een
enigszins potsierlijk figuur. Nochtans hoort zij met haar deftige bedaardheid tot de
aristocratische klasse der cybernetische machines. Zij is immers voorzien van een
bol-regulator zoals Watt's stoommachine. Van haar hoeft men (in geen enkele
betekenis) de buitensporigheden te vrezen waaraan de locomotief zich kan schuldig
maken. Helt de baan, dan zal de regulator tussenbeide komen om de stoominlaat te
verbreden; daalt de baan, dan wordt die vernauwd of zelfs volledig gesloten, zodat
de zuiger kan remmen en het log en lawaaierig tuig zijn drentelgangetje onverstoord
bewaart. Ondanks de schijn is haar evenwichtigheid geen apathie, maar het resultaat
van voortdurend beheerste kracht.
Zoals een cybernetisch regelingsmechanisme aan een motor aanpassingsvermogen
geeft, zo deelt het aan een gewone machine een soort van gevoeligheid mee. Hierin
verschilt een cybernetische machine ook volledig van de gewone ‘automaten’ en
‘robotten’, waarmee ze in de vulgarisatie-literatuur dikwijls wordt verward. Het
eenvoudigste type van een dergelijke automaat is het apparaat dat tegen gepaste
muntstukken chocoladerepen aflevert. Er zijn ook zeer ingewikkelde automaten,
zoals die van de automatische telefooncentrale. Een der meest vernuftige automaten
is de mechanische ‘musicienne’, die in 1770 door de Zwitser Jacques Droz werd
vervaardigd en nu nog steeds functionneert. Als ze in gang wordt gezet speelt ze op
een kleine piano vijf muziekstukjes, die ze met gevoelige bewegingen van lichaam
en hoofd begeleidt. Na het recital staat ze op en groet het gehoor met een sierlijke
révérence. Hoe ingenieus ook, deze robotten zijn niet meer dan machines met een
ingewikkeld zelfbedieningsmechanisme, zij missen volstrekt elk vermogen om te
‘reageren’ op invloeden van buiten. Niets in hen kan de vergelijking doorstaan met
een reflex. Zelfs de ‘gevoelsbewegingen’ zijn maar automatismen van de tweede
graad, louter mechanisch na-apen van grimassen. Hetzelfde kan gezegd worden van
de rekenmachine, ook een der dankbare onderwerpen van de vulgarisatieliteratuur.
Sommige daarvan zijn ontzettend complexe rekenmonsters, die hun telwerk in razend
tempo verrichten. Nochtans komt er in hun constructie geen zelfregelend automatisme
voor, zodat zij eigenlijk niet tot de klasse der cybernetische machines behoren. Het
zijn op zichzelf gesloten automaten, die hun werk blindelings uitvoeren: introverte
monsters zonder enig gevoel voor hun omgeving. Toch houden de rekenmachines
wel enig verband met de Cybernetica. Zoals wij boven hebben gezien, kunnen zij
als onderdeel fungeren van de Monostaat, namelijk als wat wij de ‘operator’ noemden.
Zij moeten het waarnemingssignaal omzetten tot het gepaste bevelsignaal. Die
reuze-rekenmachines worden ook ‘electronische hersenen’ genoemd. Deze
vergelijking is wel suggestief, doch wordt soms heel verkeerd voorgesteld. We kunnen
daar nu echter niet op ingaan. In ieder geval is een afzonderlijke rekenmachine als
zodanig geen cybernetisch toestel. Als mechanisme verschilt zij niet meer van een
telraam, dan een excavator, die met één greep ineens tien ton uitgraaft, van een
gewone schop. Het verschil ligt voornamelijk in de afmetingen. Ofschoon technische
wonderwerken zijn zij allebei - rekenmachine en excavator - apatische machines.

Machines met individualiteit
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cybernetische regulatiekringen, reflexen heeft gekregen die haar veroorlo-
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ven haar evenwicht voortdurend te controleren: zij wordt gevoelig, reageert op haar
omgeving en past zich aan bij de omstandigheden. Kortom, het is een menselijke
machine. Bewust hebben wij in onze uiteenzetting die ‘menselijke’ termen gebruikt,
omdat zij alleen een juist beeld geven van wat een cybernetisch automatisme
karakteriseert. We hadden er ook een zuiver mathematische of technologische
beschrijving van kunnen geven. Dit zou wel geleerder klinken, maar daarom nog
niet nauwkeuriger zijn. Er is ook geen enkele reden, de termen ‘reflex’ en ‘gevoel’
als anthropomorphisme of menselijke spreekwijze te willen weren. De spreekwijze
van mensen is altijd een menselijke spreekwijze, ook in de wetenschap. De positieve
wetenschap kan naar meer abstractie streven; toch moet zij zich steeds blijven
refereren aan de primaire menselijke ervaringen, zoals die van eenheid, totaliteit,
kracht, zin, enz. Anderzijds moet men aan een cybernetisch mechanisme niet het
bewustzijn van een reflex toeschrijven, noch de beleving van een gevoel, doch enkel
een overeenkomst van uitwendig gedrag.
Het individueel gedrag van cybernetische stelsels is vooral onderzocht geworden
door twee Engelsen: Grey Walter en W. Ross Ashby. (De Cybernetica is volstrekt
geen Amerikaans monopolie). De laatste is de bouwer van de Homeostaat, een
ingewikkeld super-cybernetisch apparaat, dat wij nu evenwel niet kunnen bespreken.
Grey Walter, psychiater van beroep en knutselaar in zijn vrije uren, concipieerde een
cybernetische automaat in de vorm van een mechanische schildpad. Ofschoon zeer
eenvoudig van constructie, gedraagt zij zich op een merkwaardige wijze. Terwijl zij
vrij door de kamer rondrijdt, wendt zij zich naar iedere lichtbron, doch vermijdt de
hindernissen die zij op haar weg ontmoet; ieder te hevig licht schuwt zij, tenzij haar
accumulatoren opraken; in dat geval zoekt zij gretig haar nest weer op, waar een
sterke lamp staat opgesteld. In het nest gekropen, steekt zij haar mond in een electrisch
contact, waardoor haar accu's geladen worden. Is zij electrisch verzadigd, dan gaat
zij opnieuw spelemeiën. Elsie, - dit is de naam die Grey Walter haar gaf
(Electro-Light-Sensitive-Internal-External) toen zij in 1948 voor het eerst het licht
zag, - heeft dit op alle machines voor.... dat zij tot niets dient, en alleen gemaakt is
om zich cybernetisch te gedragen. Heel de charme van Elsie ligt in haar individualiteit.
In tegenstelling met de gewone automaten zijn haar reacties een voortdurende
verrassing voor haar schepper. Voortdurend leert hij nieuwe aspecten kennen van
haar complexe persoonlijkheid, die hij bijzonder reactief heeft ingesteld. Het ergst
is hij geschrokken toen hij op zekere dag een bijzonder onderdeel ontregeld liet,
alleen maar om eens te zien wat er zou gebeuren: Elsie vertoonde alle kenmerken
van wat hij uit zijn psychiatrische praktijk als typische epileptische stuiptrekkingen
herkende.
Met Elsie, een speelgoed dat er zo onschuldig uitziet, is in de evolutie van de
machine het stadium bereikt van het zelfstandig cybernetisch mechanisme en is een
weg geopend tot een nieuw soort van automatisme waarvan niemand de toekomst
kent, niet eens de machine zelf.
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Archeologische kroniek
De Mithrastempel te Londen
door J. Mertens
DE luchtaanvallen op Londen in 1940 vernielden een groot gedeelte van het centrum
van de City: vooral de omgeving van de St Paul's cathedral, het hart van de oude
stad, werd zwaar getroffen. Jaren geleden reeds werd met de wederopbouw een
aanvang gemaakt; aanzienlijke grondwerken gaan hiermee gepaard, en zo geeft de
ondergrond nu en dan iets van zijn geheimen prijs. Onze kennis van Londinium, het
romeinse Londen, werd in de loop van de laatste jaren dan ook verrijkt: men ontdekte
een groot stuk stadsmuur van de 2e eeuw, verscheidene romeinse gebouwen, een
basiliek, waterputten en dgl.1).
Onlangs zou een groot bureaugebouw van veertien verdiepingen worden
opgetrokken in het hart van de Londense handelswijk, nl. in Walbrook, bij Mansion
House. Tijdens de grondwerken stootte men op overblijfselen van oude muren die
weldra overblijfselen van een romeins gebouw bleken te zijn. Deze vondst wekte de
bijzondere aandacht van de Roman and Medieval London excavation Council, te
meer omdat in de vorige eeuw op dezelfde plaats een relief met de voorstelling van
Mithras was gevonden en men daarom de heimelijke hoop koesterde op een of ander
heiligdom te stoten. Toen dan ook op 18 September ll. een marmeren Mithraskop
voor de dag kwam, stond meteen dit grondwerk in het brandpunt van de belangstelling.
Dank zij de zeer begrijpende houding van de aannemer en van de eigenaars kregen
W.F. Grimes, van het Britisch Museum en zijn medewerkers veertien dagen tijd om
de plaats aan een systematisch onderzoek te onderwerpen.
Het gebouw kon volledig worden blootgelegd; het bleek weldra een romeinse
Mithrastempel, een Mithraeum te zijn; de overblijfselen liggen 30 voet onder het
huidige straatniveau en als door een wonder zijn ze ongeschonden gebleven tussen
al de andere middeleeuwse en moderne grondvesten. De vloer is nog gedeeltelijk
bewaard; de muren zijn opgetrokken in kalksteenblokken afgewisseld met horizontale
baksteenlagen, overeenkomstig de zuiver Romeinse traditie. Wat bij het plan allereerst
opvalt zijn de kleine afmetingen van de tempel: de lengte bedraagt slechts 18 meter,
de breedte 7 meter; het bouwwerk is oost-west georiënteerd en kan het best met onze
kleinere dorpskerkjes vergeleken worden. Een absis, niet zuiver halfrond doch aan
de buitenzijde drielobbig, is tegen de westelijke muur opgetrokken; de ingang lag
aan de oostzijde. De zware steunbeer, tegen de absis werd pas later aangebracht. De
gelijkenis van dit grondplan met dat van een christelijke basiliek is al aanstonds
duidelijk, temeer omdat in de lengte heel de ruimte is verdeeld in drie beuken; de
zijbeuken, die een paar

1) Voor meer bijzonderheden hieromtrent kan men de volgende nota's raadplegen: W.F. Grimes,
Roman London, in Class. Journal 42) 1947), bl. 379-382; Roman Britain, in Journal of
Roman studies 40 (1950), bl. 92-118; G. Home, Roman London A.D. 43-457, Londen, 1948.
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treden hoger liggen dan de 3,50 meter brede middenbeuk, zijn van deze laatste
gescheiden door twee rijen kolommen van 46 tot 50 cm doorsnede, afgedekt met
korinthische kapitelen. De absis (of het koor) ligt 90 cm boven de vloer van de
middenbeuk; hier bevond zich oorspronkelijk het relief met de voorstelling van
Mithras, dat achter een gordijn was verborgen en slechts op bepaalde tijden voor de
ingewijden zichtbaar was. In de westhoek van de zuiderzijbeuk bevond zich een met
houten balken afgezette waterput, die waarschijnlijk zijn betekenis had tijdens de
godsdienstige plechtigheden.
Zo moet de tempel er ongeveer hebben uitgezien toen hij rond het midden van

de 2e eeuw na Christus werd opgetrokken (de juistheid van deze datering steunt op
een muntstuk uit de tijd van keizer Hadrianus, dat gevonden werd boven de
grondvesten van de tempel). Het heiligdom bleef in gebruik tot in de 4e eeuw, doch
werd herhaalde malen hersteld: de vloer van het middenschip werd opgehoogd tot
aan het peil van de absis; in het midden van het koor werd een altaar gebouwd; tijdens
deze veranderingen werden vele fragmenten van oudere beelden als bouwmateriaal
in de nieuwe vloer verwerkt, hetgeen aan de archeologen een meevaller opleverde,
want daardoor zijn een aantal beelden bewaard gebleven en nu teruggevonden die
van belang zijn voor de kennis van de ontwikkeling van deze Mithrascultus.
De meest radicale wijziging vond plaats toen de kolommen van de zijbeuken
werden weggenomen; men weet niet of ze vervangen werden door houten stutten of
dat heel de tempel toen tot één ruimte werd omgevormd. Men ziet duidelijk dat het
heiligdom in verval is geraakt. Dit blijkt o.a. ook uit de aanwezigheid van talrijke
beelden van godheden die niets met de Mithrascultus te maken

Streven. Jaargang 8

360
hebben: Dionysos, Minerva, Hermes, de egyptische god van de oogst, Serapis,
waarvan een enig mooie marmeren kop werd gevonden. Gewoonlijk duldde Mithras
geen andere godheden naast zich, en misschien mogen we daarom in deze
godenverzameling een gevolg zien van het jonge, opkomende christendom: de
vroegere Mithrastempel wordt in de 4e eeuw nog slechts beschouwd als de bidplaats,
waarin al de wrakstukken van heidense erediensten werden bijeengebracht.
De ontdekking van dit Mithraeum is van groot belang voor onze kennis van de
topographie van het oude Londen en van de ontwikkeling van de romeinse godsdienst
in West-Europa. Het feit dat de tempel werd opgericht aan de oever van de Walbrook,
thans een overdekt riviertje, werpt nieuw licht op de ligging van de romeinse stad.
En dat dit Mithrasheiligdom reeds in het midden van de 2e eeuw in Engeland
voorkomt, bewijst andermaal hoe snel deze oosterse godsdienst, uit Perzië afkomstig,
zich over geheel de toen bekende wereld heeft verspreid: pas in de loop van de 1e
eeuw immers werd hij door soldaten en vooral door kooplui van uit Klein-Azië in
Rome zelf ingevoerd. Tevens blijkt hieruit ook dat gedurende de eerste eeuw van
onze tijdrekening Londen reeds een belangrijke havenplaats en een economisch
centrum was.
Deze opgraving kan ingeschakeld worden in een reeks ontdekkingen, die in de
laatste jaren in West-Europa gedaan werden: b.v. het Mithraeum van Carrowburgh
gevonden in 1950, de Gallo-romeinse tempel blootgelegd onder de puinen van de
vernielde kerk te Elst bij Nijmegen en daterend uit het einde van de eerste eeuw, en
het kleine heiligdom van Hofstade bij Aalst uit de 1e en de 2e eeuw waar beeldjes
van Minerva, Venus en de Dea Mater werden opgehaald.
Nu is aan de ontdekking van de hoger besproken tempel ook een minder
wetenschappelijk doch meer technisch vraagstuk verbonden: n.l. het conserveren
van deze enige getuige uit de oudste geschiedenis van een stad. Van hogerhand werd
er op aangedrongen om deze ruïnen te sparen, doch men stootte op praktische
moeilijkheden van meer financiële aard; de overblijfselen liggen juist op terreinen
die, als we ons zo mogen uitdrukken, hun gewicht in goud waard zijn. Het voorstel
om de tempel op de plaats zelve van het op te richten bureaugebouw te bewaren hetgeen een redelijk voorstel was - werd van de hand gewezen; dit was nochtans de
enige manier om de archeologische waarde van de overblijfselen ongerept te laten;
men vergelijke b.v. de oplossing die te Rome werd gevonden en verwezenlijkt waar
een gedeelte van de stadsmuur van Servius Tullius in de kelders van het
Termini-station bewaard wordt. In Londen heeft men dat niet gedaan: na het
onderzoek werd het Mithrasheiligdom afgebroken en thans wordt het met het oude
materiaal weer opgebouwd - het schijnt een voorlopige oplossing te zijn - op ongeveer
75 meter van de oorspronkelijke plaats. Deze heropbouw geeft weliswaar een duidelijk
beeld van wat is overgebleven, doch archeologisch heeft het gebouw geen waarde
meer. De antieke Mithras heeft voor de moderne vooruitgang moeten wijken; het
aanzienlijk aantal Londenaars dat hem de laatste dagen van zijn bestaan een bezoek
bracht (de eerste dag 10.000, de tweede 15.000 bezoekers!) zou ons doen geloven
dat zelfs op de moderne mens deze antieke oosterse zonnegod nog zijn
aantrekkingskracht uitoefent.
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Politiek Overzicht
Internationaal
HOEZEER de Parijse accoorden het Kremlin dwars zitten blijkt uit de pogingen
door Moskou aangewend om de ratificatie door de betrokken parlementen te
voorkomen. Het begon met een verbroederingsfeest in het Kremlin, waar de meestal
onbereikbare Malenkof de buitenlandse gezanten copieus recipieerde en in een
vriendelijk gesprek met de Amerikaan Wickersham de hoop uitsprak, dat ‘wij tot in
tijd en eeuwigheid kunnen samen leven en werken en vrienden zijn’. Enkele dagen
later decreteerde Kroestsjef, eerste secretaris van het Centrale partij-comité, dat in
de atheïstische propaganda grove fouten waren begaan. De ruwe houding in het
beledigen van de religieuse gevoelens van gelovigen was ontoelaatbaar en in de
activiteit der Kerken mag het bestuur niet ingrijpen. Indien deze vriendelijkheden,
mondeling en op papier, bedoeld waren om het wantrouwen van het westen weg te
nemen, hebben zij haar effect niet bereikt. Want toen de Sovjet-Unie, nog voordat
haar nota van 23 October beantwoord was, 14 November een nieuw voorstel
lanceerde, werd dit algemeen koel ontvangen. Het was een uitnodiging aan 23 staten
om op 29 November een conferentie te houden om een systeem van collectieve
veiligheid voor geheel Europa tot stand te brengen. De afwijzing van dit voorstel
werd door de Nato-landen gemotiveerd met de noodzaak, dat eerst de Parijse
verdragen geratificeerd moesten zijn alvorens met het Kremlin een gesprek aan te
knopen. Daarom was de voorgestelde datum onaanvaardbaar. Hierop deed Molotof
een van die merkwaardige Russische concessies die geen concessies zijn: hij zou de
voorgestelde datum laten vervallen als dan ook de ratificaties werden uitgesteld!
Dreigend klonken zijn woorden, dat de ratificatie en de militairisatie van
West-Duitsland een nieuwe toestand zou scheppen en het gevaar voor een nieuwe
oorlog zou vergroten. De voornaamste taak is hereniging en niet her-militairisatie
van Duitsland. Zo dit laatste door de westerse mogendheden werd opgegeven, dan
zou het mogelijk zijn overeenstemming te verkrijgen over verkiezingen in geheel
Duitsland. Deze ongewoon oprechte uitdrukking van het Russische begeren om de
Parijse verdragen te torpederen vond alleen gehoor bij de Duitse socialisten. Maar
hun voorstel tot een gesprek met Moskou vond een gesloten front der regeringspartijen
tegenover zich. Omtrent het Saar-accoord, door Adenauer ‘bruikbaar’ genoemd,
vertoonde de coalitie bedenkelijke scheuren. Na zijn terugkeer uit de V. Staten,
vanwaar hij een handelsverdrag meebracht, constateerde de kanselier een
merkwaardige geestesverwarring bij zijn bondgenoten: zij misten het vermogen de
wereldsituatie in haar geheel op juiste wijze te beoordelen. Dit geldt vooral voor de
vluchtelingen-partij en de liberalen, die zich als nationale oppositie tegen een
afscheiding van de Saar hebben opgeworpen. Om hen te kalmeren kondigde Adenauer
nieuwe ‘interpretatieve’ besprekingen met Frankrijk aan en zond zijn politieke
adviseur Blankenhorn naar Parijs, waar men hem ‘niet thuis’ gaf. Zelfs het kabinet
kon niet tot een eenstemmig besluit omtrent het Saargebied komen. De vier liberale
ministers hebben daaraan hun goedkeuring geweigerd. Ondanks deze onenigheid
zijn de Parijse verdragen gezamenlijk aan de Bondsraad voorgelegd, welks beslissing
zo niet afwijzend dan toch vermoedelijk voorwaardelijk zal zijn. Van de negen
‘Länder’ in de Bondsraad vertegenwoordigd zijn er twee socialist. In Hessen hebben
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de socialisten bij de laatste verkiezingen (20 November) hun absolute meerderheid
verloren, terwijl in Beieren de meerderheid van de C.D.U. gehandhaafd bleef. Aldus
beschikt de regeringscoalitie over een meerderheid van meer dan tweederden
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(26 tegen 12). In de Bondsdag heeft de regeringscoalitie eveneens de meerderheid.
Uitgezonderd het Saarverdrag lopen de Parijse verdragen geen gevaar. De kanselier
zit echter in West-Duitsland met de moeilijkheid, dat Mendès-France van geen
splitsing wil weten: ‘de verdragen vormen één geheel’.
Omdat het Saar-accoord bij de andere leden van de Brusselse Unie geen rol speelt
is hun instemming met de ratificatie der Parijse verdragen zo goed als verzekerd.
Nog in November gaf het Britse Lagerhuis het voorbeeld door met 264 tegen 4
stemmen de herbewapening van West-Duitsland te aanvaarden. Het lage getal der
voorstemmers is te verklaren uit de onthouding van de Labour-party, die, hoewel in
meerderheid voor de aanvaarding, uit partij-overwegingen zich van deelname onthield.
In de overige landen, behalve in Frankrijk, zal het 1955 worden voordat de ratificaties
een feit zullen zijn. Sinds het Congres der Franse socialisten - hoewel het geen
portefeuilles in het kabinet van Mendès-France wenste te aanvaarden - de Parijse
verdragen goedkeurde, behoefde de Franse premier, wat ook de M.R.F. in het schild
voert, zich niet bezorgd te maken over de uitslag. De lofprijzingen hem uit de mond
van de overigens zo koele Dulles ten deel gevallen: ‘Frankrijk zal steeds een grote
natie blijven zolang het mannen voortbrengt met intelligentie en van uw qualiteiten’,
zijn alleszins in staat de Fransen te vertederen. Het hoogtepunt van het verblijf van
de Franse premier in de V. Staten was zijn redevoering in de Algemene Vergadering
der V.N. In de veronderstelling dat de Parijse verdragen door alle betrokken
mogendheden dan getekend zouden zijn, stelde hij een conferentie der Grote Vier
in Mei te houden voor. Hij stelde de vraag of de Sovjet bereid zou zijn het
Oostenrijkse Staatsverdrag te tekenen, indien de evacuatie der bezettingstroepen
geleidelijk na twee jaar zou geschieden? Hij zou het toejuichen, als er ook een
Oost-Europees verdedigingsstelsel in de trant van de Nato zou worden gevormd.
Tegen deze drie gedachten bestaan ernstige bezwaren. Een conferentie in Mei is te
vroeg, de evacuatie uit Oostenrijk is te langzaam en de Oost-Europese bond zou een
erkenning wezen van de overweldiging der slavenstaten en de co-existentie tot een
princiep maken. Zowel Washington als Londen toonden zich gereserveerd, nog altijd
onzeker waar de behendige Mendès-France op aan stuurt. Voorlopig echter heeft de
premier andere zorgen. De economie van de actie, door hem aangekondigd, voldeed
niet aan de verwachtingen van de Assemblée. Zij was het niet eens met de begrotingen,
waarbij aan de ambtenaren in het algemeen, aan de oud-strijders en andere categorieën
van min of meer noodlijdenden de verhogingen onthouden bleven. Slechts door de
kwestie van vertrouwen te stellen, dat in deze politieke omstandigheden niet geweigerd
kon worden, haalde Mendès-France een afgedwongen meerderheid. Door de bereiding,
het gebruik en de verkoop van alcoholische dranken te willen beperken heeft de zelf
melk-drinkende premier vele Kamerleden, die aan de wijnboeren hun zetels
verschuldigd zijn, in het harnas gejaagd. Tegelijkertijd zijn in Marokko, Tunis en
zelfs in Algiers, dat een gelijkwaardig departement van Frankrijk is, terroristen,
volgens de premier door Egypte aangespoord en door Hongarije met aanvoer van
wapens geholpen, opgetreden, wier onderwerping, omdat zij zich bij voorkeur in het
hooggebergte schuil houden, een kostbare onderneming is. Voor wat Tunesië betreft
hebben beide regeringen een ultimatum aan de opstandelingen, de ‘fellagha's’, gericht
waarin zij bij volharding met medogeloze militaire actie worden bedreigd.
De ‘mid-term’-verkiezingen, 2 November in de V. Staten gehouden, gaven aan
de democraten in beide Huizen de meerderheid. In het Huis van Afgevaardigden
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wonnen zij 19 zetels, zodat de stand nu is 232 democraten tegen 203 republikeinen.
In de Senaat behaalden zij de krappe meerderheid van 48 tegen 47 republikeinen en
1 onaf-
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hankelijke. Tevens wonnen zij 7 nieuwe gouverneursposten, waaronder die van
Pennsylvanië en New York, vanouds republikeinse bolwerken. Voor de president is
deze uitslag een nederlaag voorzover het de binnenlandse politiek op agrarisch en
sociaal-economisch terrein betreft, doch een bevrijding, wijl hij van de extreme
republikeinse invloed verlost, een buitenlandse bipartisan-politiek thans vrijelijk kan
volgen.
Met zijn voorstel om een atoombank voor vredelievende doeleinden op te richten
behaalde de president in de politieke commissie der V.N. succes. Van de beginne af
nam de Sovjet-gedelegeerde, Andrej Visjinski, die intussen onverwacht overleden
is, een welwillende, ietwat aarzelende houding aan. Hoewel de Russische
amendementen waren verworpen, werd de voorgestelde resolutie unaniem aanvaard.
Waartoe het eerlijke aanbod van Eisenhower om 100 kilogram splijtbaar materiaal
voor proefondervindelijk werkende atoomreactors in het buitenland beschikbaar te
stellen het zijne zal hebben bijgedragen. De resolutie behelst, dat men zo spoedig
mogelijk zal trachten te komen tot instelling van een internationaal orgaan voor de
atoomkracht. In de zomer van 1955 zal een wetenschappelijke conferentie worden
gehouden, waartoe alle leden der V.N. zullen worden uitgenodigd.
De mislukte aanslag op het leven van de Egyptische minister-president Nassar
bracht aan het licht, dat de loodgieter Latif, de aanslagpleger, het werktuig was van
de Mohammedaanse ‘Broederschap’, een politiek-religieuse organisatie. Deze was
van plan, indien de aanslag gelukt was, de hele Revolutionnaire Raad uit te moorden
en te vervangen door een voorlopige Regeringsraad. Meer dan duizend ‘Broeders’
werden in arrest gesteld. De ‘Opperste Gids’ van de broederschap, Hassan el Hodelby,
voor een speciale rechtbank gebracht, verontschuldigde zich met een beroep op zijn
onbekwaamheid om als leider op te treden: ‘In de practijk ben ik niet verantwoordelijk
voor de daden van de Broederschap’. Een nader onderzoek had uitgewezen, dat de
Egyptische president, generaal Naguib, contact met de Broederschap had gezocht.
Ook hij werd gearresteerd en in zijn functie voor ‘enige tijd’ door Nasser vervangen.
Hierbij zal het wel blijven. Want de Soedan heeft te kennen gegeven, dat Naguib,
zelf een Soedanees, goed behandeld moet worden, zodat van rechtsvervolging zal
worden afgezien om strubbelingen met de Soedan te voorkomen.
Argentinië staat aan het begin van een strijd tegen de katholieke Kerk. Dictator
Peron, niet langer onder de kalmerende invloed van zijn vrouw, heeft een aantal
maatregelen afgekondigd die ten doel hebben de inmenging van geestelijken in de
politiek tegen te gaan. Een drietal bisschoppen werden met name als vijandig
genoemd. In de provincie Coedova werd de rechterlijke macht gereorganiseerd, twee
priesters werden uit hun functies ontslagen, evenals vele hogere ambtenaren. Centra
van onafhankelijke organisaties werden gesloten. Op de scholen worden
leken-adviseurs benoemd om de kinderen ‘zedelijke’ beginselen in te prenten. Dat
de geestelijkheid in arbeidsorganisaties, die geheel afhankelijk zijn van de regering,
infiltreert, is een agressie om het volk te misleiden! Uit een toespraak van Peron op
een anti-clericale meeting werd het duidelijk, dat zijn bezwaren gericht zijn tegen
de ‘Katholieke Actie’.
30 November herdacht de vrije wereld met dankbaarheid de 80ste verjaardag van
Churchill, de man, die met moed, inzicht en volharding het westen heeft gered.
Wanneer hij zijn zin had gehad zou Oost-Europa niet onder de voet zijn gelopen. Hij
schreef reeds in zijn 6de deel van zijn Wereldoorlog ‘dat hij in 1945 voor “bepaalde
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eventualiteiten” bevel had gegeven Duitse wapens op te slaan om ze dan weer aan
de Duitsers uit te reiken’. Met die ‘bepaalde eventualiteiten’ had hij het oog op een
te verre opmars van de Russen naar het westen. Deze recente uitleg is hem kwalijk
genomen. Dat zijn vrees gegrond was, ondervindt West-Europa aan den lijve.
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Nederland
In dag-, avond- en soms zelfs in nachtzittingen nam de Tweede Kamer de begrotingen
door. Bij die van financiën werd geklaagd over het jaarlijks terugkerend verschijnsel,
dat de ramingen te laag waren, zodat de Kamer wegens de grote overschotten geen
juiste blik over de financiële budget kon krijgen. De regering zwichtte voor de
aandrang van de K.V.P. en zal de belastingverlaging reeds op 1 Juli 1955 doen ingaan.
Het plan van de K.V.P. om voor ongeveer 50 millioen steun te verlenen aan weduwen
en wezen werd als het ware door de P.v.d.A. bij monde van de afgevaardigde Hofstra,
geannexeerd. Tweemaal deed zich het geval voor, dat een lid van de P.v.d.A. het
met een minister van dezelfde partij aan de stok kreeg. De eerste maal was het Hofstra
tegen van de Kieft, minister van financiën. De tweede keer trad de fractie-voorzitter
der P.v.d.A. Burger ongezouten op tegen zijn partijgenoot, Mr Donker, minister van
Justitie. Het ging hierbij over de behandeling van ten onrechte gedetineerden, waarin
de minister van geen verdere schadeloosstelling wilde weten. Tenslotte diende de
heer Burger een motie in, waarin hij terwille van de rechtsgelijkheid en de billijkheid
de regering verzocht nadere voorzieningen te treffen. De motie, door het merendeel
der P.v.d.A. gesteund, werd weliswaar verworpen met 47 tegen 29 stemmen. Maar
de minister behaalde een Pyrrhus-overwinning. Voor wie het nog niet wist heeft ook
de P.v.d.A. haar interne spanningen bloot gelegd. Een voorstel van dezelfde minister
om alvast het wegens de dood van professor Meyers nog niet voltooide en stagnerend
Burgerlijk Wetboek in snel tempo er door te jagen stiet af op vele juridische bezwaren,
zodat de invoering werd uitgesteld ‘tot niet voor 1956’. Wetenschap en practijk
moeten zich eerst een oordeel kunnen vormen. Over de behandeling van Nederlandse
arrestanten in Indonesië heeft de Nederlandse regering gruwzame feiten gepubliceerd,
die herinneringen opwekken aan de beruchte Duitse concentratiekampen. Officiële
protesten daartegen ingebracht worden terzijde gelegd of de juistheid er van ontkend.
Van politiek ernstiger aard was de infiltratie van een bende van 48 man, die van het
Indonesische eiland Dobo uit zich op de kust van Nieuw-Guinea ontscheepte, de
bewoners overlast aandeed en een Nederlandse hoofdagent gevangen meevoerde.
Ondanks de ontkenning van Indonesische zijde staat het vast, dat deze bende een
onderdeel is van het Indonesische leger, behorend tot de z.g. ‘Kadervorming’, een
meer onschuldige naam voor ‘OPI’ (‘Operatie-Irian’). Deze stelt zich ten doel onrust
te verwekken onder de Papoea's en hen ‘spontaan’ op te zetten tegen het Nederlands
gezag. Na een ongegronde aanmerking te hebben gemaakt over de wijze, waarop de
protestnota werd bezorgd, beloofde de Indonesische regering ‘een onderzoek in te
stellen en te zijner tijd haar mening bekend te maken’.
Intussen heeft Indonesië bij de V.N. een resolutie ingediend, die er op aandringt
dat Nederland de onderhandelingen over Nieuw-Guinea terstond zal hervatten om
tot een spoedige overeenkomst te komen. De V.N. worden verzocht iemand te
benoemen, die zijn goede diensten daarbij zal aanbieden. Zowel minister Luns als
de gedelegeerde bij de V.N., de heer van Balluseck haastten zich te verklaren, dat
de Nederlandse juridische positie in Nieuw-Guinea aan geen twijfel onderhevig is
en dat zelfs al zou de resolutie aanvaard worden, Nederland zich niet zal onderwerpen
aan de uitspraak. Ten overvloede heeft de Nederlandse regering in een brochure, in
Engelse taal gesteld, haar standpunt uiteengezet. Op aardrijkskundige, radicale en
historische gronden weerlegt zij de Indonesische eisen en verwerpt zij de aantijgingen
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o.a. van ‘kolonialisme’. In de politieke commissie van de V.N. werd de voorgestelde
resolutie uitvoerig besproken. Australië, daarin gesteund door België en Frankrijk,
bepleitte, dat de V.N.
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ter zake niet bevoegd waren en wees er op, dat het communistisch gevaar van uit
Indonesië, over Nieuw-Guinea een bedreiging voor Australië kon zijn. Andere staten,
waaronder Engeland, waren van oordeel, dat het belang der bevolking voorop moest
staan en dat aanvaarding van de resolutie de bevolking van Nieuw-Guinea niet
gelukkiger, gezonder of welvarender zou maken. Van de 36 landen, die zich uitspraken
over de kwestie, onthielden zich de V. Staten van debat en ook van stemming, omdat
zij aan hun beginsel van anti-kolonisatie, hoe dan ook, gebonden zijn.
1-12-'54
K.J.D.

België
Op de grondwettelijke datum, 9 November, is het Parlement dan eindelijk
bijeengekomen. En na een tweede maal haar positie te hebben bepaald, was de
regering onmiddellijk het voorwerp van een reeks grote interpellaties. Waar de
oppositie - tegen de linkse schoolpolitiek - het scherpst en misschien met de meeste
succeskansen optrad, was buiten het parlement, door de schoolstaking van 24
November.
Het is misschien te betreuren, dat dat zo moet zijn, en dat de meest belangrijke en
invloedrijke politieke acties de jongste jaren buiten het parlement gevoerd worden.
Het is evenzeer te betreuren, als het feit dat de regering met de democratische contrôle
een loopje neemt - zoals gebeurde o.m. bij de verdeling van de 300 millioen voor de
ziekteverzekering - en het feit, door Kamervoorzitter Huysmans elegisch
gecommentarieerd, dat de tegenstellingen in de huidige politiek heel wat meer op de
spits zijn gedreven dan vroeger. Objectiviteit, ridderlijkheid en verdraagzaamheid
worden helaas in de politiek met de dag zeldzamer. De tendenz om in samenwerking
het nationaal belang na te streven legt het meer en meer af voor de tendenz, alleen en tegen de anderen - een ideologisch programma te experimenteren. De socialisten
hebben hun candidatuur voor de volstrekte meerderheid gesteld, en het is duidelijk
dat ze hun kansen tot het einde willen benutten.
De tweede regeringsverklaring bracht, ondanks een ontgoochelende ‘inventaris’
van de nalatenschap der C.V.P.-regering, toch verschillende belangrijke preciseringen,
o.m. inzake openbare werken, gezondheidspolitiek, steenkolenpolitiek, buitenlandse
handel, e.d.m. Ze ontbrak haar daarentegen volledig aan ernst waar ze de
schoolpolitiek, de oplossing van het repressieprobleem en die van het taalvraagstuk
moest behandelen. Algemeen gezien schetst ze trouwens een optimistisch beeld van
verwezenlijkingen, waar het nog lang niet vaststaat, dat er middelen beschikbaar
voor zijn. Toch was het aantal aangekondigde concrete ontwerpen talrijk, en erkent
dient, dat enkele ervan, zoals dat over de ruilverkaveling, inderdaad nog in November
werden ingediend.
Van dit klimaat van materiële verwezenlijkingen vormt de cultuurpolitiek de
ernstigste schaduwzijde. De belangrijkste interpellaties waren dan ook niet die over
de pensioenen - spoedig gevolgd door een wetsvoorstel De Paepe en gecounterd door
een voorontwerp dat een toekomstige verhoging van het pensioen tot op 75% van
het loon voorziet - of over de 300 millioen - al werd de onwettelijkheid van het
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procédé van de regering daar in een schril licht geplaatst - of over de nieuwe
woningbouwpolitiek, die de wet De Taeye inderdaad in ruime mate ontkracht - hoe
gewichtig deze aangelegenheden en hoe hatelijk de regeringspractijken ook mogen
zijn. Het waren veeleer die over de schoolproblemen, juister gezegd de afdanking
van vrijgediplomeerde leraren uit het officieel onderwijs. Langs dit punt werd een
omvattende politiek aangeraakt, die zich ontstellend had geopenbaard bij de begroting
van openbaar onderwijs: de vermindering van de toelagen aan het vrij onderwijs
blijkt niet enkel meer dan een half milliard te bedragen, maar ze treft vooral de
leerkrachten in
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het middelbaar en technisch onderwijs die hun wedden met 20% verminderd zien.
Het verzet van de openbare mening steeg aanzienlijk. Ministers botsten op
onvriendelijk onthaal. Het A.C.V. richtte een proteststaking in, gepaard met een reeks
richtlijnen aan de christelijk georganiseerde onderwijzers. Het Comité voor Vrijheid
en Democratie sloot zich hierbij aan, en zette de ouders aan, mee te staken.
Woordvoerders van dit Comité zagen zich de micro's van het N.I.R. geweigerd,
hoewel in 1952 het Comité d'appel au pays in gelijkaardige omstandigheden
gelegenheid tot spreken had gekregen. Dit alles droeg ertoe bij, dat de staking een
succes werd en dat een vurigheid bij de christenen bleek, die lang niet meer tot uiting
was gekomen. Enkele dagen later gewaagde ‘Le Soir’ van besprekingen die door de
regering met episcopaat en C.V.P. zouden gevoerd zijn met het oog op een regeling
van de schoolkwestie door het scheppen van een gelijkheid tussen vrij en officieel
onderwijs. Inderdaad waren contacten met het episcopaat gelegd, reeds vóór de
proteststaking, zonder dat evenwel een overeenkomst werd benaderd. De heer Collard
bevestigde, zowel in zijn antwoord op de interpellatie als in parlementaire
uiteenzettingen en publieke redevoeringen, zijn vastbeslotenheid, zijn politiek ‘tot
bevordering van het officieel onderwijs’ te blijven voortzetten. En de toelagenroof
als ook het gevaarlijke discriminatieelement, dat vrijgediplomeerden uit het officieel
onderwijs wil weren, blijft bestaan, ja werd zeer provocerend bevestigd door het
voorstel Missiaen om alleen nog officieel gediplomeerden in het gemeentelijk
onderwijs aan te nemen. Het A.C.V. stelde aan de regering dan ook een ultimatum:
oplossing van de schoolkwestie tegen 31 December, zo niet op 13 Januari een mars
naar Brussel.
Deze krachtdadige politiek vindt veel sympathie, al zijn ook in het christelijke
kamp de meningen erover verdeeld. Er lijken inderdaad tekenen voorhanden te zijn,
dat men in socialistische syndicalistische middens - hoe hardnekkig A.B.V.V. en
A.C.V. ook strijden om de voorrang in de ondernemingsraden - het samengaan met
de liberalen beu is. In dat geval is het volgens sommigen niet wenselijk, de bruggen
te verbranden. Anderen stellen de vraag naar een - onontbeerlijk - gecoördineerd
plan voor actie én binnen én buiten het parlement, waarbij deze laatste dan nog met
uiterste voorzichtigheid gevoerd dient te worden. Deze kwesties lijken, ook met het
C.V.P.-congres van 17-19 December in het verschiet, nog niet opgelost. De
oppositielijn is op tal van punten nog onvoldoende klaar, zo o.m. met betrekking tot
de militaire politiek, waar Spinoy met de kwestie der generaals (corruptie van hogere
officieren i.v.m. de toewijzing van aanbestedingen) een handige tegenzet gevonden
heeft om de aandacht af te leiden van de moeilijkheden ingevolge de 18 maanden.
Hetzelfde is het geval inzake de buitenlandse politiek, waar de C.V.P. dhr Spaak
haar steun schijnt te willen ontnemen, maar waar een Van Zeeland toch zo
maneuvreert, dat een verwerping van het budget in de commissie vermeden wordt.
Ook op een ander gebied was de houding van de christenen verdeeld, nl met
betrekking tot het petitionnement. Op een partijraad noemde voorzitter Lefèvre deze
actie inopportuun, gezien zij een samengaan met linkse figuren insloot op een ogenblik
dat de linksen een totale strijd voeren tegen het katholiek onderwijs. Oud-minister
Segers wees echter op de eenheid van de Walen van verschillende kleur, en meende
dat zulk een eenheid onder de Vlamingen een vereist was.

Streven. Jaargang 8

Ondanks zulke betwistingen, ondanks ook een door sommige bladen gevoerde
campagne werd dhr Lefèvre echter quasi-eenparig opnieuw als enig candidaat voor
het voorzitterschap van de C.V.P. aangewezen.
L. Deraedt
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Forum
Drie maal Orpheus
Orpheus met de lier, door zijn spel wilde dieren en barbaren betoverend en zelfs het
dodenrijk trotserend met zijn lied, is een oeroude voorstelling van de mensheid, die
toch altijd de leer gehuldigd heeft van het primaat van de geest over de materie. Het
is het eeuwenoude diep-menselijke besef, dat geduld het geweld, dat liefde de dood
overwint, één dier elementaire gedachten, die het de mensheid in crisistijden mogelijk
hebben gemaakt om ondanks alles verder te leven. Komt het, omdat hij - steeds naar
de volksoverlevering - de zoon was van de krachtige Eagros en de zoete muze
Calliope, dat hij in zijn verschijning het symbool geworden is van de ideale mens?
In geen symbool komt misschien de, door de gevallen en innerlijk verscheurde
mensheid zó heet begeerde harmonie tot zulk een uitdrukking als in dit zingend
schepsel, dat in zijn lied hemel, aarde en onderwereld aan zich onderwerpt en zelfs
in een nieuw christelijk wereldbeeld niet te min wordt geacht om de Verlosser Zelf
te symboliseren. Maar ook Orpheus, de goddelijke Griekse Orpheus, is een mens en
gaat ten gronde aan die menselijkheid omdat zijn liefde voor Euridice zó groot is,
dat hij alle berekening moet laten varen. Orpheus komt om aan zijn liefde en de
Griekse redactie van het oeroude lied der liefde is nog niet in staat dit tragisch einde
van hoogste menselijkheid vanuit christelijk standpunt te belichten. Het Griekse
verhaal schokt ons door die absolute reddeloosheid aan het einde, die het geheel
eigenlijk zo diep dramatisch maakt. Daarom én om het motief der hoge liefde in een
aanvankelijk zo harmonische wereld, is de Orpheussage in de kunst altijd weer een
dankbaar thema ter instrumentering van oude, ware, wezenlijk-menselijke gevoelens.
Driemaal werd in dit laatste jaar in het ‘festspielende’ Wenen een Orpheussage
opgevoerd, een louter toevallige coïncidentie, die echter duidelijk toont, hoe het
Orpheusmotief altijd levendig blijft. Claudio Monteverdi, Joseph Haydn en Igor
Strawinsky schiepen ieder een Orpheus, die een inleiding was tot een nieuwe stijl.
Het was een zeldzame belevenis om in 1954 Monteverdi's Orfeo onder leiding
van Paul Hindemith opgevoerd te zien in de trant, waarin deze in 1607 plaats had.
Het is feitelijk de vroegste opera, die in zijn geheel aanspraak maakt op die naam,
want de ‘Euridice’ van de Florentijn Jacopo Peri, die in 1600 in het Palazzo Pitti te
Florence werd opgevoerd en de ‘Orfeo’ van Gulio Caccini waren slechts een eerste
poging om de nieuwe kunststijl in te voeren, de ‘stile recitativo’: een simpel
sologezang door eenvoudige begeleidingsaccoorden ondersteund. Deze stijl, ‘te
zingen zoals men met iemand spreekt’, ontstond juist in de overgangsfase van
renaissance naar vroege barok en was het resultaat van gemeenschappelijke
experimenten van zangers, dichters en geleerden, die tot de kring rond Bardi
behoorden. Peri's ‘Euridice’ zal wel de aanleiding zijn geweest voor de kunstzinnige
hertog Vincenzo Gonzaga van Mantua om aan zijn hofkapelmeester Monteverdi de
opdracht voor een dramatisch werk in de nieuwe stijl te doen toekomen. De
vijftigjarige musicus, die reeds met zestien jaar een madrigaalboek gepubliceerd had,
huldigde nog steeds de madrigaal als hoofse kunstvorm. Van hem ontving zij ook
eigenlijk haar volle ontplooiing, toen hij daarin de dissonantie als natuurlijk contrast
met de consonantie invoerde. Misschien is dát de reden, waarom het hem gelukte de
theoretische vlakheid van de Florentijnse musicigroep te overwinnen, door de
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affect-uitdrukking in zijn ‘Orfeo’ geweldig te intensiveren. Monteverdi gaf het
‘dramma per musica’ eerst de onsterfelijke ziel. De eerste gedrukte uitgaven, die
men werkelijk partituren zou kunnen noemen, dateren van 1609 en 1615, doch én
het feit dat ze slechts in brokstukken tot ons gekomen zijn én dat het partituurschrift
zeer vrij was en heel
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veel aan de smaak van de uitvoerende kapelmeester, die destijds de cembalo
bespeelde, overliet, maakten Monteverdi's werk bijna ontoegankelijk. In het
bombastisch operarumoer van de volgende eeuwen was dit fijne werk ook geheel in
vergetelheid geraakt. In de laatste veertig jaar, waarin van een Monteverdi-vorsing
sprake is, vooral in de kring der Wagneronderzoekers, ontstonden er van ‘Orfeo’
echter ongeveer tien verschillende uitgaven. Het was nu Paul Hindemith, die afstand
nam van de Wagneriaanse reconstructies van V. d'Indy en Malipiero en ook van de
minder romantische bewerkingen van Krenek en Orff, en, die zoals hij het zelf
uitdrukte, de oorspronkelijke gestalte van het werk weer wilde herstellen niet als een
muziekhistorisch experiment maar uit louter lust tot musiceren. Elf jaar lang heeft
hij er aan gewerkt: geen noot in de partituur werd veranderd en waar de door
Monteverdi gecomponeerde generale bas aan de uitvoerende dirigent alle vrijheid
liet, werd deze door Hindemith niet droog-theoretisch uitgevoerd maar op een wijze,
waarop een rijk aan invallen zijnde musicus uit die tijd het gedaan zou hebben. En
dan de instrumenten, die bij deze opvoering gebruikt werden! Zij alleen al wekten
volkomen de sfeer op van die intieme hoffeesten in de noorditaliaanse
renaissancepaleizen van die tijd. Daar was een Italiaanse regaal (een positief-orgel
met slechts tongen) uit 1556, een museumstuk van de oude abdij Lambach, een
positief van Gottlieb Hencke uit 1728, een dubbelkorige luit van Mattheus Stautinger
uit Würzburg (1750), echte ‘violini piccoli alla francese’ van Antoine Veron (1735)
en Ludovicus Guersan (1742) uit Parijs, gamben uit Brescia (1580) en van Jacob
Precheisen in Wenen (1670), enkele prachtige barokviolen uit de 18de eeuw, een
Duitse copie van een Italiaanse renaissanceluit en zelfs was er uitsluitend voor deze
uitvoering een instrument geheel nieuw gebouwd: een organo di legno, en wel naar
een copie van het orgel in de zilveren kapel te Innsbruck. Toen dan ook op het (door
Sepp Nordegg) meesterlijk tot barokke toneel omgebouwde concertpodium zes
herderinnetjes de kaarsen opstaken en de eerste klanken zich zacht en bescheiden
losmaakten in de grote zaal, toen wist men dat er iets heel bijzonders ging gebeuren.
Er was niets te bespeuren van romantische orkestklanken of jubelende
coloratuurzangeressen, maar het tedere en liefelijke gespeel van deze oude
kamermuziekinstrumenten, voorlopers van onze huidige orkestinstrumenten, gaf
zulk een levendig afwisselend kleurenpalet en een dergelijke fijne instrumentale
nuancering en differenciëring als ons huidige orkest niet meer in staat is te geven.
Met Anton Heiller aan de eerste cembalo kregen de warme alt-, tenor- en basviolen
die bepaalde merkwaardig gedempte melancholische klank, die ook voor de werken
van Purcell, Rameau en Gluck zo karakteristiek is. Een bijzondere charme gaat ook
uit van de madrigaalachtige koren, die het gebeuren omlijsten en parafraseren in
rustig golvende melodieuze lijnen en die zo de noodzakelijke afwisseling brengen
met de voor ons oor eindeloze strakke en droge recitatieven der solisten, mogen ze
dan ook vaak tot prachtige ariosi voeren. Want nog ontbreken de contrasterende
duetten en terzetten en ook het ensemble is nog niet geboren. Toch is het geheel van
een hoge dramatische muzikaliteit en dit te meer, waar zowel de jubel om Euridice
als de rouw om haar dood, de strijd voor de poorten der onderwereld met Charon als
de nieuwe vereniging met en de definitieve scheiding van Euridice geheel naar binnen
gekeerd is. Er is hartstochtelijke liefde, er is oneindig leed, paradijs en onderwereld,
engelen en demonen, maar het is alles arkadisch. Het heeft iets van het tafereel van
een bloedig gevecht op een Griekse amphora, dat ondanks de harde realiteit, die
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wordt voorgesteld, iets krijgt van de klassieke rust der vaasrondingen. De kunstenaar
heeft afstand gewonnen van zijn strijders en heeft het essentieel menselijke in het
gebeuren eigenlijk gestileerd weergegeven. Die vrede, die over heel het stuk ligt,
openbaart zich ook in de afloop. Er is geen vertwijfelde Orpheus, die door dood of
demonen vernietigd wordt: een stralende Apollo verschijnt als een deus ex machina
en neemt de dankbaar-gelaten Orpheus met zich
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mede, wien het koor toezingt ‘Verheug U over de hemelse eer, die u te beurt valt’.
En als weer de kristallen luchters aanflitsen boven een roerloos publiek, dat nog
steeds in de ban is van deze muziek uit een andere wereld, dan beseft men, dat alleen
in Wenen een dergelijke muziekhistorische belevenis mogelijk is. En daarvoor is
men dankbaar. Want één avond in het Mantua van 1607 doet een mens van 1954
delen in een tot dan hem onbekende rijkdom.
Hoe anders dan dit barokke operafeest was daarentegen J. Haydn's laatste opera
‘Orfeo ed Euridice’, die door Robert Heger tijdens de Weense Haydnfeesten werd
uitgevoerd. Ook deze compositie is wondere wegen gegaan. Zij was voor G.A.
Gallini's Londens ‘Italian Opera’-theater besteld en in 1791 gecomponeerd onder de
titel ‘L'anima dello philosopho’ maar de première werd door de Engelse koning om
niet geheel doorzichtige redenen verboden. Zelfs het manuscript moest Haydn afstaan
doch het gelukte zijn ‘adlatus’ Elssler om nog in het geheim enige stukken te copiëren.
Deze bood de componist met vier nieuwgecomponeerde nummers de uitgevers
Breitkopf & Härtel ter druk aan. Het werk werd door het nageslacht echter als
onvoltooid beschouwd, omdat de delen van het originele handschrift, dat in de
Pruisische Staatsbibliotheek te Berlijn bewaard werd, zich niet in overeenstemming
liet brengen met de oude partituur van Breitkopf & Härtel. Eerst enige tijd geleden
was het mogelijk door de ontdekking van een copiisten-handschrift uit die tijd, die
men in Boedapest deed, de verschillende koren, recitatieven, aria's en duetten zinvol
te ordenen. En de eerste uitvoering in Wenen bevestigde nu het oordeel van de
vorserexperts der Haydnsociety, dat deze laatste opera van Haydn tegelijk met zijn
beide laatste oratoria gezien moet worden ‘als het levend muzikaal getuigenis van
een groot tijdperk van klassieke kunst’.
Toch is ook Haydn's ‘Orfeo’ geen opera in de ons gebruikelijke zin. Daarvoor
bezit zij een te eigen Haydnstempel, dat vooral in de functie der koren tot uitdrukking
komt. Deze vormen niet alleen een omraming maar juist op de dramatische
hoogtepunten (Euridice's dood, Orfeo's afdaling in de onderwereld, Euridice's
verdwijnen en Orfeo's dood) spelen zij een leidende rol. Soms staan ze dicht bij
Haydn's oratoriummuziek en hebben ze, ondanks kort opjubelende vreugde, alle iets
van de stille innerlijkheid van de ‘Schöpfung’ rond de muziek van ‘Het worde licht’.
Maar toch is de ‘Orfeo’ een stijl apart. De Napolitaanse ‘Seria’ met de moeilijke
coloratuurpartijen van de Genius, verbonden met elementen van de nu zogenaamde
Weense klassiek, waartoe Haydn voor Beethoven en Mozart de weg geëffend heeft,
en de pronkvolle barokopera scheppen een melodiek, die de figuren zo oneindig fijn
en menselijk tekent, dat men op vele momenten reeds Mozart meent te horen
doorklinken. De teksten van Badini zijn overwegend lyrisch en beperken de handeling
dan ook tot het meest rudimentaire, reden, waarom er waarschijnlijk in de Weense
concertante opvoering dan ook geheel van werd afgezien. Het orkest is in vergelijking
met vroegere Haydnmuziek wezenlijk rijker bedeeld en vooral de anders zo zelden
gebruikte harp heeft - wel in verband met de mythische zanger - speler - een
belangrijke solistische rol. Bijzonder het koper gaf bij de furienkoren tijdens de reis
naar de onderwereld aan de gehele scène een zeer plastische achtergrond, die nog
versterkt werd door het eigenaardige chromatische gebruik van de verschillende
fluiten.
Het doet wat merkwaardig aan als de diep religieuse Haydn, in navolging van de
oorspronkelijke Griekse versie, zijn held in volkomen wanhoop alle liefde laat
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afzweren en hem uit de giftbeker der Bachhanten de verlossende dood doet drinken,
wanneer hij Euridice voor de tweede maal en nu definitief verloren heeft. Toch is
het geen ‘oplossing in het niets’, want hoe heftig bliksem en donder, storm en orkaan,
water en vuur ook kunnen woeden bij dit ‘einde van alles’, eens wordt de natuur
weer rustig en dragen de langzaam voortstromende wateren de ontslapen Orfeo ter
eeuwige rust onder de begeleiding van een koor, dat een muzikale transpositie is van
het Bernardijnse ‘Tranquillus Deus tranquillat om-

Streven. Jaargang 8

370
nia’. Hoe zou ook de schepper van de ‘Jahreszeiten’ en van de ‘Schöpfung’ de
harmonie der dingen, deze grote belevenis, waarin hij leefde en schiep, zelfs in een
klassiek drama kunnen vergeten!
Muziek moge misschien als meest immateriële kunst gelden, haar diepste
geestelijkheid wordt eerst openbaar in verbinding met de dans. En hoe dankbaar laat
het eeuwig-menselijke gegeven van het Orpheus-motief zich dan muzikalisch en
choreografisch uitwerken. Voor het eerst in Wenen danste het Staatsoperaballet het
door Igor Strawinsky in 1947 gecomponeerde Orpheus-ballet, dat in 1948 in de City
Center Opera in New York het eerst werd uitgevoerd. De choreograaf George
Balanchine, die reeds eerder een Orpheus-ballet had gecomponeerd op de operamuziek
van Ch.W. Gluck, dat echter weinig succes had gehad, had Strawinsky hiertoe
aangezet. Veel meer nog dan in zijn ‘Vuurvogel’ (1910) en ‘Petroesjka’ (1911) die
hij voor de Russische balletmeester Diaghilew geschapen had, spreekt in de muziek
van dit zijn jongste ballet een veelvoud van tegenstemmen, tonaliteiten,
maatwisselingen, drijvende syncopen en metrische splijtingen, die de dans zó stiliseert,
dat het onverbreekbaar geheel in een sfeer wordt geheven, waarin de Hades naast de
zonnegod Apollo verbleekt. Want het was een merkwaardige ondervinding de
verschrikkingen der Hades begeleid te zien door deze zachte ontroerende muziek,
die de beweging straffeerde tot één groot tableau, dat geest en ogen boeide. De
choreografie van Erika Hanka, meer conservatief dan extreem-modern - wat een
oneindig verschil van opvatting met de abstracte composities van het Martha
Graham-ballet, dat hier voor enige weken gastvoorstellingen gaf - legde de nadruk
op de ‘uitbeelding’ der grote lijn, die dan ook klaar en duidelijk naar de apotheose
voerde: het lied van Orpheus, dat blijft klinken in alle eeuwigheid, ook nadat Orpheus
door de Bachhanten verscheurd is. Maar daarvóór speelt de Orpheus-scène, die opera
noch theater zó suggestief kunnen uitbeelden als dit juist in het ballet mogelijk is.
Orpheus mag zijn geliefde Euridice weer naar het licht voeren op voorwaarde, dat
hij haar tijdens de tocht omhoog niet aanziet. De smart, de angst en de vertwijfeling
van de verschrikte Euridice, die niet begrijpen kan, waarom Orpheus haar niet wil
aanzien, en daartegenover de liefde, de tweestrijd en de wanhoop van Orpheus, die
zich tenslotte toch niet meer in zijn macht heeft en de geliefde omhelst, geven de
diepste en meest blijvende indrukken, die balletkunst in staat is te geven. Een van
Stefan Hlawa's beroemde zwart-witte décors veroorzaakt een ruimtewerking, die
bijna geen grenzen meer kent en die de beweging van de dans nog eens zo plaatsloos
en geestelijk maakt. En dat bewerkt nog een verdere projectie van het Orpheus-thema
in de ruimte van wereld en mensen: moge ook dood, verderf en boosheid steeds weer
hun intrede doen in deze wereld, één ding is onvergankelijk. Boven de dode Orpheus
heft een stralende Apollo de harp van de zanger omhoog, het zinnebeeld van waarheid,
goedheid en schoonheid, die nimmer zullen sterven. Wie de harp doorgeeft, heeft
deel aan het leven en tussen al het vergankelijke is er één ding dat blijvend is: de
liefde tot het absolute, dat goed is in zich. Wie dit verstaan heeft, treurt niet om
Orpheus maar neemt zijn harp op en luistert. En dan verneemt hij het lied, waarin
tenslotte alle leven uitmondt: de grote harmonie van het Eeuwig Zijnde. En dit lied
eindigt nooit.
G. Bouritius S.C.J.
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In memoriam Edouard Le Roy (1870-1954) en René Le Senne (1882-1954)
In de herfst van dit jaar zijn twee vooraanstaande figuren aan de Franse filosofie
ontvallen: Edouard Le Roy en René Le Senne. De eerste doceerde gedurende vele
jaren aan het Collège de France als eerste opvolger van Bergson, de tweede was
professor in de filosofie aan de Sorbonne.
Beiden waren typische vertegenwoordigers van de spiritualistische richting, die

Streven. Jaargang 8

371
zich in de Franse filosofie heeft doorgezet van af Descartes, door de positivistische
stroming heen, langs Lachelier, Maine de Biran, Hamelin en vooral Bergson. Deze
laatste heeft op Le Roy en Le Senne een rechtstreekse en beslissende invloed
uitgeoefend.
‘Je pense, donc je suis’: deze eerste en absolute cartesiaanse zekerheid van het
menselijk bewustzijn is het vertrekpunt van deze wijsgerige stroming. Niet de natuur
der dode en levende dingen kan het uitgangspunt vormen voor het menselijk zoeken
naar de laatste zin der realiteit. Filosoferen kan niets anders zijn, dan zich denkend
terugbuigen op het mysterie van onze bewuste existentie. Voor Bergson betekende
dit een overstijgen van het begrippelijk, aan de stof gebonden denken, en door een
intuïtieve terugkeer tot de geestelijke levensstroom zichzelf ontdekken, en in zichzelf
de bron van alle levensvormen. Filosoferen wordt dan een voortdurend ontleden van
deze geestelijke ervaring, een beschrijving van haar verschillende vormen en
inhouden, een zoeken naar het verband, dat tussen de gegevens van deze ervaring
bestaat, zodat men ten laatste de eenheid ontdekt, waaruit alles is ontstaan.
Ed. Le Roy en R. Le Senne waren er beiden van overtuigd, dat dit spiritualisme
zich niet kon ontwikkelen tenzij tegen een idealistische kentheoretische achtergrond.
De stof en de ‘dingen’ hebben geen eigenlijk bestaan; het zijn alleen maar weerstanden
voor het denken, die progressief moeten worden overwonnen. Le Roy1), die een
wetenschappelijk universitaire vorming had genoten, ging wel het verst in deze
richting. De moderne wetenschap zelf, meende hij, toonde aan, hoe labiel het begrip
‘stof’ is. De schijnbare vormvastheid van de stoffelijke dingen schijnt meer en meer
te vervluchtigen tot trillingen, stralingen, krachtvelden, en ten slotte tot wiskundige
formules en vergelijkingen: op dergelijk drijfzand kan men geen metaphysiek bouwen.
Alles, ook de stof, zo besluit hij, is in het denken, als datgene wat het denken in
zichzelf moet overwinnen; buiten het denken bestaat er niets. Voor Le Senne zijn de
stof, de natuur en het eigen lichaam determinaties, die onze geestelijke vrijheid
verminderen en steeds bedreigen. In Obstacle et Valeur (1934) bouwt hij heel zijn
filosofie uit op deze gedachte, dat de mens juist mens is in de mate, waarin hij door
de energie van zijn geest deze hinderpalen overwint, en hierdoor zelf de waarden
ontdekt, die de drijfveren zullen zijn van zijn persoonlijk, menselijk handelen.
Een dergelijke filosofie, die zich steeds maar verdiept in de bestaansvoorwaarden
van de levende menselijke geest, zal natuurlijkerwijze een sterke ethische inslag
vertonen. Denken, ‘penser’, was voor Le Roy niet alleen een steeds voortschrijdend
verwerven van speculatieve inhouden en inzichten, maar het was tevens een eis tot
morele vervolmaking. Met zich op zijn denkend bewustzijn terug te buigen, ontdekt
de mens de zin van zijn bestaan, zijn bestemming. Voor Le Senne was denken
eigenlijk, zichzelf als persoon ontdekken, door het overwinnen van de determinaties,
de sociale, lichamelijke en physische weerstanden en zo de waarden realiseren, die
aan het leven zijn betekenis geven. In deze dynamiek van het bewustzijn ontdekt de
mens de vier fundamentele levenswaarden, door de overwinning van de brute natuur
ontwikkelt hij die van het wetenschappelijk denken; overstijgt hij de determinismen
van het lichaam en van de driften, dan begint hij de ethische waarden te erkennen;
kan hij de natuur op een voor zijn geestelijk bestaan nog zinvoller wijze transcenderen
dan dit door de wetenschap mogelijk is, dan schept hij de kunstwaarden, waarin de
natuur als de spiegel wordt van zijn geest; wordt deze tenslotte zichzelf bewust van
1) Zie over Le Roy onze korte studie in Streven, April 1946, pp. 248-260.

Streven. Jaargang 8

de beperktheid van zijn eigen kracht, van het feit dus, dat hijzelf de laatste weerstand
is voor zijn eigen ontplooiing, dan vindt hij de religieuze waarde en de zin van zijn
bestaan in het gebed, dat hij richt tot de Almacht van een absolute Geest, een
transcendente Waarde, waaraan hijzelf zijn waarde-vindende en waarde-scheppende
kracht ontleent.
Le Roy verklaarde, dat men het per-
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soonlijk, eindig denken (‘ma pensée’) niet kan begrijpen tenzij door de aanwezigheid
van het Denken (‘La Pensée’); hieraan beantwoordt bij Le Senne het zoeken naar de
hoogste persoonlijke Waarde, de bron van waarden-scheppende kracht. In beider
filosofie wordt God beschouwd als het laatste-denkbare: ‘quo magis cogitari nequit’:
voor Le Roy is God La Pensée, voor Le Senne is hij La Valeur. Dit verschil in de
benaming van de laatste en hoogste Realiteit kenmerkt enerzijds het meer
contemplatief, theoretisch karakter van de filosofie, die ‘Le problème de Dieu’ bezielt,
en anderzijds de meer ethische inslag bij de schrijver van het Traité de morale
générale. Elk van hen heeft een speciaal aspect belicht van het goddelijke Zijn, dat
in een onverdeelde eenheid het zuiverste kennen en de hoogste waarde is.
Voor beiden was filosoferen niet alleen het zoeken naar een in begrippen
uitgedrukte systematiek, het was het leven van de geest zelf in zijn immanente
ontwikkeling, het was leven eenvoudigweg. Zij hebben een voorbeeld gegeven van
hoogstaande, edele menselijkheid. Le Roy, zoals van zijn filosofie te verwachten
was, meer ingetogen, contemplerend, alle wederwaardigheden van het leven opnemend
in een edele zielerust, die zich aftekende in zijn gelaatstrekken en in zijn kalm,
bedachtzaam spreken; Le Senne uitbundiger, actiever, strijdlustiger, steeds bereid,
een hinderpaal te ontdekken, om haar door het scheppen van nieuwe waarden te
kunnen overwinnen. Ze hebben beiden een lichtend voorbeeld gegeven van een steeds
groeiende harmonie tussen geloven, denken en leven - en moge deze harmonie zich
voltooid hebben in de eeuwige Godsschouwing2).
F. De Raedemaeker

De jongste ontdekking van de Prix Femina
Tussen de Novemberchrysanten en de Kerstmisrozen bloeien de literaire prijzen.
Tenminste in Frankrijk. De dames van de Femina plukten de eerste vrucht. Die
voorsprong is een symbool. Inderdaad, de twaalf dames, onder het waakzaam
voorzitsterschap van de hertogin de la Rochefoucauld - zoals Koning Arthur aan het
hoofd van de twaalf tafelridders -, gaven de laatste jaren blijk van meer
onderscheidingsvermogen dan de heren van de Prix Goncourt. Daarin bleven zij
trouw aan een reeds eerbiedwaardige traditie. Want gedurende zijn vijftigjarig bestaan
heeft de Prix Femina heel wat meer namen van betekenis openbaar gemaakt dan de
Goncourt, wiens laureaten al te vaak slechts één-seizoenhelden waren. Schrijvers
als Romain Rolland, Estaunié, Jaloux, Dorgelès, de Lacretelle, Bernanos, Chadourne,
St-Exupéry, vonden in de Femina de aanloop van hun wereldfaam.
De dames namen dit jaar een koen besluit: er zou, in tegenstelling met de laatste
jaren, een man bekroond worden, alsof ze beslist een onderscheid wilden maken
tussen de twee geslachten, zoals in de Baskische kerken. Zo geschiedde. La machine
humaine van Gabriel Véraldi, ofschoon binnengekomen na de voorgeschreven
tijdslimiet, kaapte de lauweren weg: de laatsten zullen de eersten zijn.
2) Enkele dagen vóór de dood van Le Senne verscheen een synthetische studie van zijn filosofie
van de hand van J. Pirlot, professor in de filosofie aan het Seminarie van Floreffe: Destinée
et Valeur. La philosophie de René Le Senne (Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et
Lettres de Namur, 18 - Facultés Universitaires, Namen, Nauwelaerts, Leuven, 1954, 222 pp.,
Fr. 140)
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Gabriel Véraldi, de jongste van de mededingers, werd 28 jaar geleden geboren te
Annecy. Gelukkiger dan zijn stijlmeester Stendhal, die er zich nooit over kon troosten
geen Italiaan te zijn, is Véraldi Italiaan van geboorte: zijn vader is Bolognees, zijn
moeder een Zwitserse, en hij zelf voelt zich het meest thuis te Genève. Hij studeerde
te Lyon, werd van het ene lyceum naar het andere gestuurd, leerde Grieks op het
Klein Seminarie, en bracht twee gelukkige jaren door bij de Maristen. Zijn
schrijversroeping werd gewekt te Lyon, in 1943, tijdens een opvoering van ‘Les
noces de Figaro’: ook de muziek heeft haar verrassingen. Voortaan stond
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zijn programma vast: avontuur en studie. Allerhande avonturen, die hem zouden
brengen tot regelmatig verkeer met geheime agenten, studie van de geneeskunde,
muziek, psychologie, aesthetica, sociologie, en zelfs, zoals bleek uit zijn eerste werk,
van het occultisme, - dit alles met een uitgesproken afkeer voor elke vorm van
specialisatie.
La machine humaine1) vindt haar plaats in het genre van de moderne
‘anticipatieromans’, waarvan H.G. Wells de eerste vertegenwoordiger was. Diens
Time-Machine bracht de openbaring van een vier-dimensionale toekomstwereld,
gegroeid uit de fatale evolutie van geschiedenis en techniek, en bevolkt met fraai
aangepaste organismen. Een herenvolk van supermen, dragers van ontwikkeling en
cultuur, beheerst de wereld. Maar zij leven slechts dank zij en ten koste van het
gezwoeg van een ontaard slavenras, dat huist in mijnen en ondergrondse fabrieken.
Niet verzoend met hun lot, vormen deze ontaarden een bestendige bedreiging door
hun aantal en hun verfijnd vermogen om in de duisternis te zien. Brave New World
van Aldous Huxley grijpt veel verder. De mens is volslagen ‘geconditioneerd’, en
zijn grootste vijand is het menselijke. Aan de uit een vast patroon gesneden leiders
en uitvinders moet een vrij totale en geindividualiseerde persoonlijkheid worden
gegeven, met het loerend gevaar, dat zich in hen de vermogens ontwikkelen, die tot
opstand wekken tegen de volmaakte ordening. Opstand, die trouwens gedoemd is
tot mislukking, omdat het menselijke niet meer kan gedijen in geconditioneerde
wezens. 1984 van G. Orwell sluit in zekere zin meer aan bij Wells, maar zijn
wereldbeeld is minder fantasieproduct. De huidige ontwikkeling moet noodzakelijk
uitlopen op een politiestaat, die, dank zij de techniek, alle gevaarlijke individuen
schadeloos of van kant maakt. In 1984 heerst het schrikbewind van de nooit voorheen
geziene Big Brother. De mens leeft in een angststaat, waar alle huiselijke intimiteit
bespied wordt door bevel-, zicht- en hoorapparaten, die nauwkeurig elke reactie
opvangen en registreren. Onlangs nog verscheen een toneelwerk van Agustin de
Foxa, Otoño de 3006, dat weer aanleunt bij Huxley: een ‘geconditioneerde’ wereld,
waarin het individueel-menselijke wakker dreigt te worden bij rijke persoonlijkheden.
La machine humaine van Véraldi speelt in 1954 en is dus geen anticipatieroman
in eigenlijke zin. Toch behoort het tot dezelfde geestesrichting: de toekomst, waarover
Wells, Orwell en Huxley spraken als iets wat nog ver af lag, neemt reeds een aanvang.
Véraldi is er de eerste getuige van. Het beeld van de politiestaat krijgt gestalte in de
internationale conferentiegroepen te Genève. Staatsgeheimen worden met rustig
geweten verkocht, geheime besprekingen door een net van verscholen apparaten
opgevangen, ongewenste individuen zonder ook maar een schijn van proces
methodisch weggeruimd, het privé-leven schaamteloos ontluisterd. In een verlaten
gebied van Californië wordt de eerste robot geboren, eerste stap naar de
verwezenlijking van een bovenmenselijke, onbeweegbare intelligentie. Na de
verdwijning van duizenden en duizenden wezenssoorten is thans voor de mens de
tijd gekomen om plaats te maken voor nieuwe, meer geëvolueerde wezens.
Onvermoeibaar als het termietenvolk schrijdt de evolutie verder.
En toch, de mens blijft zich verzetten tegen de dwingelandij van conditie en
feitelijkheid; het menselijke is hardnekkig. Zelfs Franz Haffner, incarnatie van het
politiecynisme, aarzelt vóór de moord op een geliefd wezen, maar bezwijkt tenslotte,
in de wetenschap dat hij slechts een werktuig is van een ongekend despoot: de mens
1) G. Véraldi, La machine humaine, Parijs, Gallimard, (1954), 301 pp., Fr. 94.
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aanbidt de idolen, die zijn lot beheren. Heel anders verloopt de ontwikkeling van
Eve, de vrouw van Franz. Gehoor gevend aan de bevrijdingsdrang, die nog sluimert
in haar ziel als een schemerlamp in de nacht, vervreemdt ze meer en meer van haar
man. Zeker, zij ervaart dat aan elke handeling in een ondergaande wereld de doem
kleeft van het kwaad, maar zij weet tevens dat de angstroep van het hart
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om redding een goddelijk gehoor zal vinden. de menselijke betrachting reikt, over
de tijd heen, naar de eeuwigheid.
Zo vinden wij in La machine humaine de ideeën van zijn voorgangers terug. Het
is trouwens bekend hoezeer Véraldi Huxley bewondert, in wie hij de eerste schrijver
begroet, die de ware werkelijkheid wist uit te drukken. Daarmee treffen wij meteen
de keerzijde van Véraldi's talent: een opvallend gemis aan persoonlijke ideeën, hoe
intens en pakkend zijn persoonlijke beleving er van ook zij. Reeds zijn eersteling, A
la mémoire d'un ange, bezorgde ons een onoverwinbare weerzin, door de overdaad
van literaire, muzikale, ascetische en psychologische omhaal, die uit een immens
schrijverspantheon was opgedolven. La machine humaine betekent zonder twijfel
een vooruitgang. Taal en constructie zijn vaster geworden. Zwoele alkooftaferelen,
waarvoor een gezond mens slechts walging gevoelt, zijn verdwenen: ‘alleen grote
gevoelens scheppen een grote literatuur’ (uit een interview met Véraldi). Het oude
euvel is evenwel niet overwonnen. Zelfs daar waar hij de huidige maatschappij, bij
voorkeur de Franse, hekelt - Véraldi is op weg een meester te worden in de satire -,
hebben wij steeds de indruk, dat hij bij het neerschrijven er van een steelse blik werpt
op Jules Romains' Examen de conscience des français, Voltaire's Candide, e.a.
Misschien is Véraldi geroepen om de Franse roman te redden uit de nauwe straatjes
van een steriele erotiek, en de baan te effenen naar een ruime menselijkheid. Hij is
nog jong, zijn rijk talent nog ongerijpt, maar éénmaal komt wellicht de grote oogst.
Jean Dax

Boekbespreking
Godsdienst
Michel Riquet, S.J., Das Wort Gottes. - J. Knecht-Carolusdrckerei,
Frankfurt/M., 1954, 148 pp., geb. D.M. 4,80.
De oorspronkelijke titel van dit (door Jacques Caryl) vertaald werk luidt La Parole
de Dieu - Réalité d'Aujourd'hui.
Pater Riquet, de bekende prediker in de Notre Dame te Parijs, behandelt de
verhoudingen tussen Geloof, H. Schrift, Traditie en H. Kerk. Het boek bevat niets
sensationeels, opent geen nieuwe horizonten, doch biedt aan de moderne mens een
zeer gevat antwoord op zijn opwerpingen en moeilijkheden. Steunend op de
traditionele historische en dogmatische argumenten der H. Kerk en overvloedig
gebruik makend van de H. Schrift en de Kerkvaders. munt het werk uit door zijn
logische klaarheid en bevattelijkheid.
J. Crick

Alfons Kirchgaessner, Das unaufhörliche Gespräch. - J.
Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt/M., 1954, 130 pp., geb. D.M. 5,80.
Dit naar vorm en inhoud fijne boekje bevat verschillende in korte hoofdstukken
geschikte gedachten over het gebed. En de Sch. neemt dit woord in zijn ruimste
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betekenis: bidden is in verhoogde mate zijn verhouding tot God beleven. Hierom is
het ware gebed niet zozeer een spreken met, dan wel een luisteren naar God, die ons
eerst heeft aangesproken. Ons gebed is slechts een antwoord op dit goddelijk aanbod,
een overgave dus aan Gods uitverkiezing. Rondom deze alles doorstralende
kerngedachte stelt de Sch. dan de vele problemen, die de moderne mens bij het bidden
ondervindt. Zo worden met grote vrijmoedigheid en zin voor de reële moeilijkheden
vragen behandeld als: het gebed en de H. Schrift, het gebed en de huidige stand der
liturgie, de angst voor de stilte van het gebed, voor het alleenzijn, het tijdverlies, enz.
De Sch. weet met dezelfde fijnzinnigheid en eerbied de delicate geheimen van de
ziel in haar opgang naar God te benaderen, die ook de werken van Guardini bij ons
zo aantrekkelijk maken.
Alleen begrijpen we niet waarom de ondertitel luidt: ‘Aus einem geistlichen
Tagebuch’. Wellicht om aan een tijdsmode te voldoen? Gelukkig worden ons dit
keer geen eigenlijke dagboeknotities geboden, maar korte klaar afgelijnde en immer
zinvol suggestieve hoofdstukjes, die dit boekje tot een zeer geschikte le-
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zing maken voor hen die de nood voelen aan een verdiept geestelijk leven en geen
tijd hebben voor lange tractaten.
G. Achten

Prof. Dr Michael Pfliegler, Priesterlijke existentie. (Vertaling Louis
Thijssen). - Pax, 's Gravenhage, 1954, 380 pp., f 8.90.
Jaren lang heeft de schrijver van dit lofwaardig werk zich ambtshalve met de zielzorg
van seminaristen en priesters geoccupeerd. Daarbij hield hij zich trouw op de hoogte
van de talrijke min of meer historische romans, die in de laatste decennia over priesters
verschenen. Zodoende is hij wel competent om dit onderwerp met kennis van zaken
te behandelen. Daarbij bezigt hij een fenomenologische, enigszins existentiële
methode. Achtereenvolgens wordt gesproken over de roeping, het seminarieleven,
de eerste priesterjaren, de spanningen in het priesterleven, de crisis. Verder horen
we over heilige priesters, vrome priesters en tal van typen met een min of meer
mislukt priesterleven. Alles samen een grote schat van kostbare gegevens in deze
materie. Doorgaans klinkt het geheel modern in gezonde zin. Misschien hadden de
documenten van de Pausen Pius X, Pius XI en Pius XII met succes wat ruimer benut
kunnen zijn. De vertaling is vlot en goed. Een klein voorbehoud: Op blz. 360 staat:
‘Hysterie is etymologisch, historisch en procentsgewijze een ziekte van vrouwen’.
Dit klinkt nog minder juist dan het foutieve origineel.
Overigens een praktisch werk voor veel zielzorgers, die hun priesterlijk leven van
allerlei smetten vrij willen houden.
P. Ploumen

Nello Vian, Pius X. Een biografie in beeld. Foto's van L. von Matt,
Nederlands van Dom Fl. Rommel. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1954,
100 pp., 145 foto's, 17 × 24,5 cm., ing. Fr. 165, geb. Fr. 195.
Het leven van de H. Pius X in beeld, verhaald door een reeks buitengewoon mooie
foto's. Von Matt heeft naast zijn originele opnamen ook een verrassend goed gebruik
weten te maken van de oude fotografische documentatie over het leven van de heilige
Paus. Jammer dat de stichtelijke banaliteit van de begeleidende biografie zover
beneden het peil blijft van de wonderbare directheid, voorname smaak en
onberispelijke uitvoering van de 145 foto's.
A. Deblaere

Sheila Kaye-Smith, Theresia Martin, de heilige van Lisieux. Nederl. van
J. Boosman. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1954, 100 pp., geïll., Fr. 39.
De bekende Engelse schrijfster heeft met deze vluchtige biographie zeker geen nieuwe
elementen willen aanbrengen in het debat rond de heilige van Lisieux, al neemt zij
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ook onbewust op heel wat betwiste punten stelling. Maar overtuigd dat de genade
op de natuur voortbouwt heeft zij de rijke natuurlijke aanleg en de uitzonderlijk
fijnbesnaarde gaafheid van het meisje Theresia willen benadrukken, welke aan de
grondslag ligt van de uitzonderlijke genadebloei die haar heiligheid en haar leer
openbaart. Dit beeld van authentieke menselijkheid en charme wordt echter steeds
discreet binnen het totale heiligheidsbeeld gehouden. En de schrijfster schetst het
met fijnzinnig aanvoelen, in een ongekunsteld maar met volmaakt vakmanschap
geschreven verhaal, dat een Nederlandse vertaling zeker ten volle waard was.
L. Monden

Michel de Saint Pierre, Bernadette en Lourdes. Nederl. van J.
Meyknecht-Grossouw. - Uitg. Altiora, Averbode, 1954, 255 pp., geïll., geb.
Fr. 110.
Het is geen alledaags feit dat een heiligenleven, zoals hier het geval is, geschreven
wordt door een romancier, die allesbehalve tot het vrome genre behoort, en waarvan
de overige werken meestal streng voorbehoud vergen. Michel de Saint-Pierre heeft
echter zijn taak ernstig aangevat: zijn werk is goed gedocumenteerd, meestal objectief
en genuanceerd in zijn oordeel en diep religieus in zijn inspiratie. Het staat mijlen
ver van de romancerende fantasie en de overspannen dweepzucht van Werfel. De
nauw beheerste ontroering en de vaak scherpe apologetische heftigheid van de stijl
verlenen er bovendien onmiskenbaar de echtheid aan van een getuigenis. Een mooi
boek in een vertaling, die jammer genoeg de Franse tekst niet steeds getrouw
weergeeft.
L. Monden

Catherine de Hueck Doherty, Post voor de zusters; - Post voor het
Seminarie (Vox Romana-reeks). - De Forel, Rotterdam; Abdij Tongerlo,
1954, 96 pp. ieder, f 2,90.
De bekende Amerikaanse lekenapostel, waarvan het Mijnheer de bisschop zulk een
succes kende, zegt in deze nieuwe
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boekjes respectievelijk aan jonge priesters en aan kloosterszusters, wat de leek van
hen verwacht. Zij geeft daarbij onomwonden zeer harde waarheden ten beste. Maar
zij doet het met zulk een onbetwistbare bevoegdheid, zulk een bewogenheid van
liefde en zulk een oprechte en ontwapenende eenvoud, dat de leek die haar leest zijn
aanvankelijk leedvermaak al gauw in een bezorgde eerbied zal voelen overslaan, en
dat priesters en zusters slechts in deemoed het hoofd kunnen buigen en luisteren naar
deze stem, waarin zo duidelijk de stem van de eeuwige Boodschapper doorklinkt.
L. Monden

Regards sar l'Orthodoxie 1054-1954 (Cahiers de la Nouvelle Revue
Théologique, 10). - Casterman, Doornik, 1954, 140 pp.
Negen eeuwen na het jaar, waarop men tegenwoordig bij voorkeur het eerste
beslissende feit in de scheuring tussen het Oosters en Westers Christendom wil zien,
willen de uitgevers van deze serie artikelen zowel de opstand van Michael Caerularios
gedenken, als een inzicht geven in de complexiteit van dit schisma, dat tot op onze
dagen zulke noodlottige gevolgen heeft voor de Kerk. Men geeft werkelijk
voorlichting: geschiedenis, psychologie van het Oosten, dogmatische
meningsverschillen, pogingen en verwachtingen voor de Hereniging, bibliografie,
en dergelijke meer. Men heeft daadwerkelijk getracht schrijvers te vinden, die
wezenlijk vertrouwd zijn met de veelzijdigheid van het probleem. Schrijvers hebben
voor alles getracht te begrijpen, en niet onmiddellijk te veroordelen. Dit verzamelwerk
is daarom op dit ogenblik van werkelijke waarde voor allen, die bekommerd zijn om
de eenheid van de Kerk van Christus. Zij zullen er stof vinden voor studie en gebed,
redenen tot blijdschap om de waarheid, en tot verootmoediging in de schuld, die wij
allen blijven dragen door niet volledig te zijn, wat wij moeten zijn.
P. Fransen

Dr K. Schilder, Wat is de hemel? - J.H. Kok, Kampen, 1954, 2de druk,
255 pp., f 9.75.
In dit werk, waarvan prof. Sch. zelf gedeeltelijk de tweede druk bewerkte, wordt de
hemel vooral beschreven als Gods woonplaats bij de mensen, als het grote Avondmaal
en als de vervulde Sabbathsvrede. Sch. toont hierbij grote beheersing der gehele
calvinistische theologie. De katholieke theologie kende hij echter slecht. Hij heeft
wel iets van de scholastici gelezen, maar is in de geest der scholastieke grootmeesters
toch weinig doorgedrongen. Dit bewijst b.v. zijn afwijzing der ‘visio Dei per
essentiam’, omdat dit een uitwissen van de grenzen tussen God en schepsel zou
betekenen (118). Zelf neemt hij echter aan, dat wij in de hemel God zien zonder
tussenschakel (120), hoewel altijd openbaringslicht nodig is (133). Zo spreekt ook
de katholieke theologie over een onmiddellijke Godsschouwing door het ‘lumen
gloriae’. Een opmerking moet ons nog van het hart: het is beslist onschriftuurlijk
niet enkel ‘de gemeente’ maar ook Christus haar Hoofd te zien als ‘bruid van God’
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(154). Weliswaar heet in het oude testament Israël de bruid van Jahweh, maar dit
thema wordt in het nieuwe testament niet op een dergelijke wijze hernomen, dat men
Christus als bruid van God zou kunnen zien. Hetzij Sch. hier onder ‘God’ de Vader
van Christus verstaat, hetzij hij de gehele Triniteit bedoelt (190), in geen geval is
Christus de Bruid van God. Hij is de Zoon van de Vader en bezit geen geschapen
persoon, die men als ‘bruid’ tegenover de Triniteit zou kunnen stellen.
C. Sträter

Literatuur
Betje Wolff, Letterlust op Kipperust, ingel. door Jan Mens. - Kosmos,
Amsterdam-Antwerpen, 1954, 95 pp., Fr. 65.
‘Een tuiltje gerijmd en ongerijmd proza’. ‘Kippenrust’ heet Betje Wolff zelf de 17
jaren die ze als vrouw van dominee A. Wolff heeft doorgebracht op de pastorie van
de Beemster (N.-Holland). In dit tuiltje steken roosjes met doornen: gerijmd of
ongerijmd, drijft B.W. fijne spot met het huichelachtige leven van haar tijd, tijd van
pruiken, hoepelrokken en andere elegante dwaasheden, de tijd van de ‘fijnen’, de
onberispelijk streng-zedelijke rechtgelovigen, die in de grond niet beter zijn dan de
‘gewone’ mensen. De beroemde romancière schrijft zeer middelmatige verzen, maar
vanwege de inhoud is het meeste nog zeer leesbaar. Een interessante, verantwoorde
uitgave.
J. Noë
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Frederik Wilhelmsen, Hilaire Belloc: No alienated man. - Sheed and Ward,
Londen, 1954, 108 pp., sh. 7/6.
Belloc is een figuur, die reeds tot de geschiedenis gaat behoren. In onze onzekere
wereld valt zijn robuste verschijning, vol gezondheid, evenwicht en vitaliteit zozeer
uit de toon, dat zij irreëel dreigt te worden. Dit essai behandelt de betekenis van zijn
werk en toont juist aan dat, hoewel Belloc's strijd minder efficiënt was omdat hij
over minder goed humeur en caritas tegenover zijn vijanden beschikte dan Chesterton,
de massieve, onwrikbare structuur ervan het tot een boodschap maakt voor alle tijden.
Een bevoegde, boeiende en terzelfdertijd prettig leesbare studie, zoals alleen een
Engels essai dit zijn kan.
A. Deblaere

Jos Van der Steen, Amerikaanse romanciers van heden
(Davidsfonds-Keurreeks, 55). - Leuven, 1954, 218 pp., ing. Fr. 56, geb. Fr.
84 (leden: Fr. 28 en 42).
Na een beknopte maar geslaagde karakterizering in enkele grote trekken van de
Amerikaanse romankunst, behandelt S. achtereenvolgens het werk van Sinclair Lewis,
Ernest Hemingway, William Faulkner, John Steinbeck, Thomas Wolfe, John dos
Passos, James T. Farrell, Erskine Caldwell en John P. Marquand. Met deze
repraesentatieve figuren leren we ongeveer al de verschillende gebieden van de
Amerikaanse roman kennen. Wellicht had men graag andere schrijvers ook behandeld
gezien, of houdt men andere figuren voor meer markant. Maar S. heeft nu eenmaal
een keuze gedaan, en liever dan ons een literatuurhistorisch handboek te geven, vol
namen en summiere beoordelingen, heeft hij verkozen ons een grondiger inzicht te
schenken in de kunst van slechts enkele, doch dan typisch Amerikaanse schrijvers.
Een boek, dat voor ons publiek zeer welkom is.
A. Deblaere

Karel De Winter, Pan III. - Colibrant-Uitgaven, Lier, 1954, 78 pp., ing.
Fr. 95, luxe Fr. 240.
Het is werkelijk teveel gevraagd van de lezer deze ruim twee duizend onvermoeid
opgedreunde alexandrijnen door te werken om van twintig geslaagde verzen te kunnen
genieten. Kon de nagedachtenis van de schrijver niet anders geëerd worden dan door
de - heel verzorgde - uitgave van dit mislukte werk? Het is gewoon ongelooflijk dat
Pan III met een letterkundige prijs bekroond werd.
F.D.G.

Zwolse drukken en herdrukken
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Dr J.C. Brandt Corstius, Betje Wolff en Aagje Deken. Lotje Roulin. Een
liefde in de achttiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem
Leevend. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954, 205 pp., f 4.20.
Uit de bekende roman van Wolff-Deken heeft dr Brandt Corstius de episode
uitgegeven van Willem Leevends studententijd te Leiden en diens verhouding tot
Lotje Roulin. Aan deze uitgave gaat een gedegen en uitvoerige inleiding vooraf over
de schrijfsters, de roman-in-brieven, Willem en Lotje en Liefde en vriendschap der
sentimentelen. Een heldere en inzichtgevende inleiding en dit voor het goed begrip
van hetgeen de schrijfsters onder liefde en vriendschap verstaan, en dus tot goed
verstaan der episode Willem-Lotje, noodzakelijk is. Het boekje is verschenen in de
serie Zwolse drukken en herdrukken.
Joh. Heesterbeek

Cultuurleven
B. Reith, Honderd jaar kerkbouw in Nederland. - De Spaarnestad,
Haarlem, 1954, 64 pp., geïll.
De abonné's van de Katholieke Illustratie zullen ongetwijfeld met belangstelling de
artikelen lezen over kunst, die al zo vele jaren lang door B. Reith in dit weekblad
geschreven worden. Zij boeien steeds weer door de eenvoud en klaarheid waarmede
de schrijver zijn onderwerpen behandeld. Hij heeft ongetwijfeld een grote liefde voor
zijn thema's, en hij weet zijn eerlijk enthousiasme ook aan anderen mee te delen.
Nu is de uitgeverij De Spaarnestad op het gelukkig idee gekomen, om een serie
van deze artikelen, die handelen over de kerkbouw in Nederland in de afgelopen
eeuw, in boekvorm uit te geven. Wij krijgen aldus een duidelijk overzicht van de
ontwikkeling der kerkelijke bouwkunst, vanaf de gezellige Waterstaats-kerken tot
de moderne gewaagde en vaak toch zo religieuze architectuur van na de tweede
wereldoorlog.
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In boekvorm doen deze artikelen het wellicht nog beter dan in de wekelijkse uitgave
van de Katholieke Illustratie. Zou het daarom niet mogelijk zijn, om nog meer series
die reeds verschenen in dit weekblad, op deze wijze uit te geven? Wij zijn overtuigd,
dat zij zeker vele lezers zullen vinden.
C. de Groot

Simon Switzar, Met Bauer in het Oosten. - N.V. Uitgeverij W. van Hoeve,
's Gravenhage, Bandung, 1954, 106 pp., geïll., f 12.50.
Naast de grote stromingen in de kunst, die geleid worden door bekende en belangrijke
figuren, bloeit er ook steeds weer een kunst, die zich niet bindt aan de voorschriften
van een bepaald tijdsverschijnsel, en die geheel eigen wegen gaat. De kunstenaars,
die deze schoonheid scheppen, zijn vaak stille, weinig opvallende mensen, die hun
droomwereld met een voorbeeldige trouw beminnen, en met grote liefde uitbeelden.
Zij zijn dikwijls lang niet de minst begaafden. Zo'n kunstenaar was Marius Bauer,
die een belangrijk deel van zijn leven heeft besteed aan reizen in het mysterieuze
Oosten, en aan de uitbeelding van de droomschone wereld, die hij daar ontdekte.
Bauer is een fantasie-rijk, boeiend en ook buitengewoon knap kunstenaar. Van
zijn brillante teken- en aquareltechniek geeft dit fraai uitgegeven boek voortreffelijke
bewijzen. Bauer bezit de mogelijkheid om met enkele lijnen en kleurenvlakken een
impressie te geven van een paradijsschone wereld, zoals die misschien alleen maar
bestond in de fantasie van de kunstenaar, maar waarvan de aanleiding gevonden
werd in dat geheimzinnige Oosten, waaraan Bauer zijn hart verpand had.
De prachtige illustraties van dit boek spreken voor zich zelf, zodat er weinig
commentaar bij nodig is. Wij zijn de schrijver Simon Switzar vooral dankbaar voor
het initiatief dat hij nam om deze heerlijke kunstwerkjes van Bauer aldus bekend te
maken.
C. de Groot

Hans Egon Holthusen, Ja und Nein. - Piper-Verlag, München, 1954, 296
pp., geb. D.M. 13,80.
In een land als het onze, waar de literaire critiek zich nauwelijks verheft boven de
onbeduidenheid van de door haar besproken literatuur, voorzover ze niet de toevlucht
wordt van schrijvers die scheppingskracht missen, verdient het werk van Holthusen
gelezen en bestudeerd te worden. Zijn critiek is zelf scheppend, en de normen voor
haar oordeel ontleent zij niet aan vroegere methodes, - de klassieke vergissing bij
het beoordelen van contemporaine literatuur. T.S. Eliot heeft eens gezegd: ‘Er bestaat
geen andere methode, dan zeer intelligent te zijn’. Holthusen's geest is scherp en
genuanceerd, consequent en begrijpend; hij beschikt over een uitzonderlijk ontwikkeld
en zeker gevoel voor de waarde van woord en taal als gestalte van de innerlijke
ervaring.
Na een inleiding over de criticus en zijn taak, en een merkwaardig essai over het
gedicht, bevat dit boek studies over Alex. Schröder, Fel. Hartlaub, Alfr. Andersch,
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Gottfr. Benn, benevens enkele andere opstellen van minder direct literair-critisch
karakter.
A. Deblaere

Martin P. Nilson, La religion populaire dans la Grèce Antique, trad. F.
Durif (Civilisations d'hier et d'aujourd' hui). - Plon, Parijs, 1954, 245 pp.,
Fr. Fr. 540.
Een oppervlakkige kennis van de klassieke Oudheid beperkt al te vlug de Griekse
Godsdienst tot de Olympische Godenwereld, hierbij vergetend dat deze grotendeels
beperkt bleef tot de adelstand. S. ontleedt in een degelijk en bevattelijk betoog (reeds
verschenen in het Engels: Greek Popular Religion, 1940) de religieuze beleving van
het volk in Griekenland. De karakteristiek hiervan kan het best omschreven als
Chtonische godsdienst. De Griekse cultuur was in haar oorsprong agrarisch; vandaar
bij het volk de cultus der machten die de landbouw beïnvloeden kunnen: Nymphen,
Saters, Hermes, Artemis, Dionysos, Zeus. Vandaar vooral de cultus om de Mythe
van Demeter en Korè-Persephonè. De ontwikkeling der Griekse samenleving tot
stadsgemeenschap zal in de cultus meer legalisme brengen. S., bekend
godsdiensthistoricus, - hij verzorgde het artikel over de Griekse Godsdienst in Otto's
Handbuch, - staat borg voor de degelijkheid van informatie en voorstelling. Zijn
interpretatie van Zeus Herkeios en diens verband met de voorouders schijnt voor
critiek vatbaar.
J. Du Bois
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Geschiedenis
Hugo Zwetsloot, S.J., Friedrich Spee und die Hexenprozesse. Die Stellung
und Bedeutung der Cautio Criminalis. - Paulinus Verlag, Trier, 1954, 345
pp., D.M. 19.
Nooit is mij de waarheid van ‘der schrecklichste der Schrecken das ist der Mensch
in seinem Wahn’ duidelijker geweest dan na de lezing van bovengenoemd werk.
Zijn titel doet slechts ten dele vermoeden welk een rijkdom aan verhelderend materiaal
over heksenwaan hierin wordt geboden.
In elf hoofdstukken leidt schr., beginnend met helder omschreven begrippen over
Teufelspakt, Hexensabbat, Tierverwandlung e.a.m. zijn lezer naar de vervolging van
heksen en de daarmee verbonden heksenprocessen.
Het leven van Fr. Spee met diens levenswerk, zoals dat spreekt uit de Cantio
Criminalis, vormt een essentieel onderdeel in het betoog en introduceert een uitvoerige
beschouwing over de verschillende aspecten van de ‘gerechtelijke’ behandeling. De
onschuldigen, de verantwoordelijken, de tortuur, zij krijgen alle leven bij deze
uiteenzetting. In herinnering aan KZ-methodes en actedronprocessen zijn wij wel
eens geneigd te menen, dat onze tijd de menselijke wreedheid op de spits heeft
gedreven, maar de lezing van dit werk opent wel zulke gruwelijke krochten van
mensenboosheid, dat men liever geen vergelijkingen meer maakt. Bij de beschrijving
van zoveel domheid, harteloosheid, egoïsme van rechters die in een enorm web van
stijfhoofdigheid, hoogmoed, valsheid, leugen en bedrog hun slachtoffers vangen
komt het gemoed in opstand.
Sensatiezucht is nochtans vreemd aan dit werk. Tegen de sombere achtergrond
steekt helder af de persoon van Fr. Spee, die met zijn zo menselijk doorvoelde actie
van zijn verzet zijn eigen leven riskeerde. Over hem is de conclusie gerechtvaardigd:
hij was niet alleen een groot man en een scherp jurist, maar ook een weldoener der
mensheid.
De schr. is terdege thuis in zijn stof, bezit een rijke belezenheid, gaat
wetenschappelijk te werk, is omzichtig in zijn conclusies en schrijft in een heldere
taal.
Mede in verband met de geschiedkundige achtergrond, die met bescheiden eruditie
werd doorwrocht kan geen historicus die zichzelf respecteert dit boek ongelezen
laten. Veel voetnoten, een uitvoerige literatuurlijst, authentieke documenten en twee
registers maken dit betoog tot een standaardwerk over de heksenprocessen.
J.C. Daniels

L.J. Rogier, Beschouwingen en Onderzoek. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1954, 315 pp., f 11.90.
Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de hoogleraar Rogier hebben zijn
leerlingen uit de 66 voornaamste geschriften een tiental gebundeld en de jubilaris
als hulde aangeboden. Vele van deze bijdragen lagen verscholen in minder voor het
publiek toegankelijke tijdschriften en, omdat zij niet minder dan de bekende grote
werken van de Nijmeegse professor lezenswaardig zijn, hebben de verzamelaars hun
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voorkeur naar deze bijdragen doen uitgaan. Er zal niet licht een historicus gevonden
worden, die met zoveel gemak en met zoveel veelzijdigheid zich door de tijd en de
ruimte der geschiedenis beweegt. Van de locale kerkgeschiedenis van Rotterdam
springt hij met even groot gemak over naar de gewestelijke geschiedenis van Limburg
als van de nationale zin van de Vrede van Munster naar de Kerk in de 19de eeuw.
Het is hem daarbij een lust door tegenspraak van gevestigde beschouwingen een
eigen visie op het verleden te werpen, een visie, die meermalen verhelderend, zo niet
overtuigend, werkt. Rogier is op zijn best als hij personen behandelt. De uitvoerige
verhandeling over Neercassel in 1672 en niet minder de veel bladzijden aan het
Gentse professoraat van J.M. Schrant, voor wie hij ondanks diens tekortkomingen
in het diepst van zijn hart klaarblijkelijk voorliefde koestert, houden de lezer tot het
einde toe geboeid, niet alleen om de historie, maar wellicht vooral, omdat de historicus
tevens een literator is, die zijn betoog stijlvol, geestig en soms niet zonder overdrijving
weet in te kleden. De tekening van pastoor Raken te Rotterdam als ‘groot-inquisiteur’
is te scherp en wordt niet weggedoezeld door de simpele vermelding, dat hij de vader
was van tal van vruchtbare initiatieven. In een inleiding tot deze bundel heeft Anton
van Duinkerken deze eigenschap van de professor min of meer goedgepraat. Nochtans
heeft hij groot gelijk als hij zegt, dat de lezer na kennismaking van de hier
bijeengebrachte studie een besef zal krijgen van hetgeen hij mist, als hij de werken
van L.J. Rogier ongelezen laat.
K.J. Derks
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Otto van Habsburg, Het Lot van Europa. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1954, 86 pp.
Dit oorspronkelijk in het Duits onder de titel Entscheidung um Europa verschenen
werk, is een verzameling van lezingen door de aartshertog bij verschillende
gelegenheden gehouden. Nochtans vormen zij een eenheid wegens hun
gemeenschappelijke strekking: van Europa weer een eenheid te maken. De schrijver
toont aan, dat er door het gemeenschappelijk christendom en ook op economisch en
sociaal gebied nog genoeg verband tussen de Europese volkeren aanwezig is om,
zonder eigen nationaliteit te verliezen, oprecht Europeaan te kunnen zijn.
De ontbinding in nationale staten, na de eerste wereldoorlog was een rampzalig
besluit der overwinnaars. Dat de Donaumonarchie, die bij deze beschouwingen een
voorname plaats, zoals te begrijpen valt, inneemt, het voornaamste slachtoffer werd
van deze beslissing was niet alleen voor haar, maar voor geheel Europa, een
noodlottige vergissing. Met deze opvatting zal thans wel iedereen het eens zijn.
Moeilijker te volgen is de aartshertog waar hij de terugkeer bepleit tot de historie en
de traditie met de uitspraak, dat wanneer men verdwaald is, men het verstandigst
doet naar zijn uitgangspunt terug te keren. Daarbij vergetend, dat wat voor de enkeling
mogelijk is in de internationale politiek meestal onherstelbaar is. De tijd voor het
herstel van de Donaumonarchie theoretisch wellicht wenselijk, is verstreken. Zo zijn
er meer uitlatingen, die tot tegenspraak prikkelen: b.v. de ontkenning van het
slagwoord: ‘armoede is de wegbereider van het communisme’. Het spreekt vanzelf
dat bij het communisme meerdere factoren in het spel komen, doch daarom behoeft
men deze factor niet uit te schakelen. In ieder geval zijn deze beschouwingen het
overwegen waard, al was het alleen maar om te weten, hoe deze pretendent zich de
toekomst van Europa en van zijn land voorstelt.
K.J. Derks

Prof. Dr R.R. Post, Scholen en Onderwijs in Nederland gedurende de
Middeleeuwen. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, 179 pp., f 9.75.
Hoeveel tijd prof. Post aan de voorbereiding van dit werk besteed heeft is onbekend,
maar het geduld van een middeleeuwse monnik en de speurzin van een moderne
vorser waren in hem verenigd toen hij zich zette aan de taak, die in bovenstaande
titel nauwkeurig is omschreven. Vooral voor het eerste deel er van: de scholen,
moesten honderden charters, waar de scholen meestal slechts terloops vermeld
worden, onderzocht en bestudeerd worden om tot bruikbare annotaties te kunnen
komen. Van dit onderzoek geeft Post stuk voor stuk rekenschap, om telkens in een
korte samenvatting het bereikte resultaat vast te leggen. Hoewel de schrijver in een
of ander opzicht voorlopers heeft gehad, de wijze, waarop hij zijn onderwerp heeft
bekeken en aangepakt is geheel oorspronkelijk. De bijgevoegde kaart, ontworpen
door prof. Dr F. van der Meer, geeft een overzicht van de gedane vondsten. Dit zuiver
wetenschappelijk gehouden werk toont aan, dat, om de schrijver te citeren (blz. 118)
‘in de dorpen van enige betekenis gelegenheid was voor het leren lezen en schrijven,
soms ook van de grondbeginselen van het latijn. In steden waren gewoonlijk
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verscheidene zulke lage scholen. In alle steden was minstens een Latijnse school. In
grotere steden werden bovendien Franse lessen gegeven’. Op vele plaatsen had men
ook nog de Zondagsschool. De strijd om het bezit van de school was uiteraard geen
beginselstrijd, maar om het recht van de eigendom.
Voor het tweede gedeelte, dat handelt over de leerkrachten, was het terrein meer
ontgonnen en kon Post gebruikmaken van reeds bekende gegevens, niet het minst
van die door hem zelf gepubliceerd waren over de kloosterscholen en de
werkzaamheid der ‘Broeders van het Gemene Leven’.
Met de uitgave van dit werk is de uitvoerige lijst van Post's werken, in ‘Studia
Catholoca’ (Juli 1954) reeds incompleet geworden.
K.J. Derks

Joseph Ledit, S.J., Le Front des Pauvres. - Fides, Montreal, Paris, 1954,
291 pp.
De betekenis van bovenstaande titel wordt eerst duidelijk, nadat men een derde van
dit werk gelezen heeft. Dan stuit men plotseling op le Front des Pauvres, een
organisatie van vrome arbeiders, die zich verweren tegen de aanslagen op hun geloof.
Dit boek behandelt de geschiedenis van de kerkvervolging, die sinds de dagen van
Calles en zijn opvolgers in Mexico gewoed heeft. De schrijver, een Canadese Jezuïet,
gaat uitvoerig in op de anti-kerkelijke en pro-communistische
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wetgeving in die jaren tot stand gebracht. Sinds echter de arbeiders, de werkgevers
en de boeren hun eenheid in het verzet gevonden hebben, zonder dat het kerkelijk
gezag daarbij op de voorgrond trad, heeft de regering moeten capituleren. Althans
in deze zin, dat zij de onderhouding van de vervolgingswetten niet meer urgeert en
haar ogen bij overtredingen toeknijpt. De schrijver wijst op het belangrijke feit, dat
het communisme in Mexico tot staan is gebracht niet door gewapende opstanden of
internationale leningen, maar door het godsdienstig gevoel der massa's, dat zich
verzette tegen de infiltraties van buiten. Hij moet echter toegeven, dat deze
ongeschreven ‘modus vivendi’ tussen Kerk en Staat op een zwakke grondslag rust.
K.J. Derks

José Ruysschaert, Réflexions sur les fouilles vaticanes, le rapport officiel
et la critique. Données archéologiques, données épigraphiques et littéraires.
- E. Nauwelaerts, Leuven, 1954, 116 pp., 11 tekeningen, Fr. 60.
In deze brochure over de opgravingen onder de Sint Pietersbasiliek te Rome - een
overdruk van twee lange artikels in de Revue d'histoire ecclésiastique van 1953 en
1954 - onderwerpt de auteur niet alleen het officieel verslag van de vier leiders der
opgravingen aan een grondig onderzoek, maar ook de talrijke studiën die daarna
verschenen. Voor wie het internationale debat heeft gevolgd is het een zeer leerrijke
studie. Dank zij een enorme eruditie, zowel op archeologisch als op epigraphisch en
literair gebied, weet de schrijver nieuwe interpretaties en hypothesen zeer
waarschijnlijk te maken. De meest interessante is wel dat de elf gevonden graven
rond de confessio Petri de graven van elf pausen uit de eerste en de tweede eeuw
zouden zijn, zoals de Liber Pontificalis aangeeft. Voor archeologen en kerkhistorici
is deze brochure onmisbaar.
M. Dierickx

P. Geyl, Historicus in de Tijd. - De Haan, Utrecht, 1954, 175 pp.
Het is een onverdeeld genoegen deze bundel essays van een groot historicus en van
een sterke persoonlijkheid te lezen. De Utrechtse professor P. Geyl heeft in zijn lange
gevulde historische carrière er steeds naar gestreefd de mensen en feiten uit het
verleden van binnen uit te leren kennen en tevens onze houding tegenover hen te
bepalen. In deze bundel met de sprekende titel Historicus in de tijd bezorgt hij ons
degelijke studies over Ranke, Macaulay en Carlyle, drie onder de allergrootste historici
van de vorige eeuw, en over de heden veel gelezen Sorokin en Toynbee, die hij
ongeluksprofeten noemt. Een revelerend stuk over Talleyrand, een evenwichtige
beoordeling van Bouman's bestseller Revolutie der Eenzamen, een ontroerende rede
over zijn vriend, de in 1952 overleden Herman Vos, en enige hartige beschouwingen
over de Europese federatie en de culturele toenadering tussen Noord en Zuid, dat
zijn zo wat de voornaamste artikels van deze bundel.
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Voor historisch geïnteresseerden is dit boek werkelijk hoogstaande, bevruchtende
en bevrijdende lectuur.
M. Dierickx

René Guerdan, Vie, grandeurs et misères de Byzance. - Plon, Parijs, 1954,
270 pp., 68 pl., 84 tekeningen, Fr. Fr. 990.
De auteur, reeds bekend om een degelijke studie over Nicephorus Phocas, een
Byzantijnse keizer uit de 10e eeuw, geeft hier een beeldrijke en boeiende beschrijving
van het leven te Byzantium, in de tiende eeuw vooral. Eerst toont hij aan hoe het
Byzantijns keizerrijk in de opvattingen der Byzantijnen zelf het rijk van Christus op
aarde was; het is wel interessant van deze hoek uit eens het Caesaropapisme te
belichten, dat te gemakkelijk tot een woord of een cliché verwordt. Wij volgen de
keizer op een veldtocht, of beleven een van de tot gewoonte geworden staatsgrepen,
- op 109 souvereinen werden er 65 vermoord! - wij krijgen een beeld van het
economisch en sociaal leven of kunnen ons verbazen over de ongelukkige
diplomatieke zending van een Westerse gezant. Het boek eindigt op een meeslepende
beschrijving van het beleg en de val van Constantinopel in 1453.
Dat dit levendig geschreven boek op een grondige voorstudie berust, betuigt een
der meesters van de Byzantijnse studiën, Charles Diehl, voldoende in zijn inleiding.
Wel geeft de auteur soms toe aan de neiging om een typering zo op de spits te drijven
dat het een caricatuur wordt. Het is overbodig aan te stippen dat een beschrijving
van de Byzantijnse maatschappij met haar eunuchen en excessen niet voor iedereen
is.
M. Dierickx
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Psychologie, paedagogie, sociologie
Fr S. Rombouts, Algemene psychologie, Serie: Psychologie voor opvoeders.
- Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, Tilburg, 1954, 347 pp., f 6.50.
Men kan, stelt men zich op het standpunt van Rombouts, wel kritiek op bepaalde
formuleringen uitoefenen, maar men zal moeten toegeven, dat het een knappe
samenvatting is van een nog steeds gebruikelijke manier om de psychologie te
behandelen (vgl. o.a. Georg Anschütz, Psychologie, Grundlagen, Ergebnisse und
Probleme der Forschung, Hamburg 1953), men krijgt daarmede een gemoderniseerde
Fröbes. Zelf dient gezegd te worden, dat Rombouts in het laatste deel van zijn boek
een confrontatie geeft van de ‘oude’ en ‘nieuwe’ psychologie en dat hij dit op een
manier doet, die uitermate overzichtelijk is, waarmede het boek voor examens
bijzonder geschikt wordt. Rombouts komt er echter niet toe de grondproblemen der
psychologie in de opbouw van zijn studie organisch te verwerken. Om een voorbeeld
te geven: welke waarde heeft een uiteenzetting over het ‘vergeten’, wanneer men
niet de mens in het geding brengt die vergeet? Met deze opmerking wil ik niet de
indruk vestigen, dat het een fout van de schrijver is, dat hij tot deze problematiek
niet gekomen is. Gezien de opzet van zijn boek ligt deze wijze van behandeling voor
de hand, de opmerking wil slechts karakteriseren, opdat de lezer wete, waar hij aan
toe is.
Het lijkt mij een daad van rechtvaardigheid, dat ik ook nog het woord aan Rombouts
geef betreffende ‘een merkwaardig verschijnsel’. In zijn voorwoord merkt hij op,
dat zijn opzet en indeling nagevolgd werden in de bekende leerboeken van Bigot,
Palland en Kohnstamm, ‘alle uitgekomen na 1925, het jaar dat Zielkundige begrippen
voor het eerst verscheen. Ook Nieuwe Banen is voor genoemde auteurs richtinggevend
geweest. Althans voor één der heren, want wij hebben een sterk vermoeden, dat de
twee anderen zich nooit van overname of navolging bewust zijn geweest. Intussen
staat deze vast, en we zijn desgewenst bereid ze afdoende aan te tonen’.
Perquin

Eva Firkel, Schicksalfragen der Frau. - Verlag Herder, Wien, 1954, VI-270
pp.
Dit boek van een vrouw richt zich vooral tot vrouwen, gehuwde en ongehuwde. Het
wil haar wijzen op de mogelijkheden en taken van de vrouw in deze tijd. Op de
innerlijke zelfstandigheid van de volwassen vrouw, op haar eigen taak aan de zijde
van de man, hetzij in huwelijksleven, hetzij in beroepsleven, valt hier vooral de
nadruk. Op deze wijze tracht de schrijfster de vrouw tot een passend zelfvertrouwen
op te wekken. Na algemene beschouwingen over het vrouwelijk bestaan wordt de
vrouwelijke ontwikkeling behandeld, waarbij jeugd, gehuwde en ongehuwde staat
en problemen van het oud-worden ter sprake komen. Op eenvoudige wijze worden
talrijke kwesties in een christelijk perspectief aan de orde gesteld. Niet alleen de
vrouw, maar ook zij, die aan vrouwen leiding moeten geven of anderszins in haar
problemen betrokken zijn, zullen in dit boekje vruchtbare gedachten vinden.
J.M. Kijm
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Dr Mr F.M. Havermans en W.M. Oosterbaan, Sociale Psychiatrie voor
Maatschappelijk Werkenden. - J.J. Romen & Zonen, Roermond en
Maaseik, 1954, 394 pp., f 16.75 en f 18.25.
In plaats van zijn Beknopte Psychiatrie voor sociaal-werkenden heeft Dr Havermans
thans een veel uitgebreider leerboek samengesteld met medewerking van W.
Oosterbaan. Aan de indeling is weinig veranderd: na een overzicht van kwesties uit
de algemene psychologie en psychopathologie, dat een aantal vrij traditionele
omschrijvingen van termen en begrippen bevat, wordt een beschrijving gegeven der
voornaamste ziektebeelden; een behandeling van verschillende typische problemen
der sociale psychiatrie vormt het slot van dit leerboek. De bruikbaarheid van dit
keurig verzorgde werk wordt nog verhoogd door een uitvoerig register. Voor allen,
die betrokken zijn in sociaal-psychiatrische problemen, zal dit boek een nuttig
hulpmiddel kunnen zijn.
J.M. Kijm

K. Berquin, Vernieuwd opvoederschap - Sheed & Ward, Antwerpen,
1954, 278 pp., ing. Fr. 135.
Verzamelwerken, die onder een zwaarklinkende titel bijdragen van een groot aantal
disparate medewerkers groeperen, benadert men steeds met een zeker wantrouwen:
zo vaak staat men voor een onsamenhangend en ongelijkwaardig geheel.
Wie echter dit boek grondig inkijkt,
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wordt aangenaam getroffen door de eenheid van apostolische inspiratie en van rustig,
maar hooggestemd idealisme, dat deze Westvlaamse opvoeders en opvoedsters bij
hun werk heeft geleid. Deze mensen hebben het beste van zichzelf, van hun idealisme,
hun ervaring, hun bovennatuurlijk inzicht in dit boek willen samenbrengen. En zij
zijn daar ook in geslaagd.
Dat het werk wel eens in herhaling vervalt, en dat hier en daar eens een lichte
preektoon doorklinkt, was bij dit opzet een wel niet te vermijden euvel. Het boek is
trouwens niet gemaakt om in één adem uitgelezen te worden. Het is een werk waarnaar
de katholieke opvoeders vaak zullen teruggrijpen, om er telkens in te vinden wat hun
op dat ogenblik bijzonder aanbelangt.
R. Janssen

Guido Declerq en Olivier Vanneste, Structurele Werkloosheid in
West-Vlaanderen. - Roeselare, 1954, 377 pp., 6 buitentekst-kaarten.
In opdracht van de Raad van Beheer der N.V. Bank van Roeselare hebben twee
economisten het probleem van de werkloosheid in de meest beproefde Belgische
provincie nauwkeurig onderzocht. Hun bevindingen zijn gebundeld in deze
voorbeeldige studie. Kaarten, tabellen en grafieken bewijzen overvloedig dat zij geen
moeite spaarden om opheldering te brengen in dit bij uitstek nijpende Vlaamse
vraagstuk.
Een eerste deel (de economische en de structurele werkloosheid) inventariseert
de soorten werkloosheid met hun respectievelijke betekenis en theoretische verklaring.
Hieruit ontwikkelen de auteurs een theorie van de regionale structurele werkloosheid
in een moderne volkshuishouding om deze dan als technisch ordeningsmiddel toe te
passen op de feitelijke West-Vlaamse situatie. Deze toepassing was moeilijk. ‘De
overeenstemming tussen de theoretische constructie en het statistisch onderzoek is
niet zo innig als zou mogen verwacht worden. Want enerzijds is de theorie over de
structurele economische fenomenen nog niet genoegzaam verfijnd en anderzijds is
hier te lande zoals elders de statistiek nog niet voldoende op regionale basis ingericht,
opdat reeds zou kunnen sprake zijn van voltooide regionaal-economische studies’
(p. 1).
Enkele aspecten uit dit rijk gedocumenteerde en nauwkeurig uitgewogen boek
mogen bijzonder belicht worden: onomwonden spreken de schrijvers zich uit voor
een meer regionaal ingestelde, bewust discriminatoire economische politiek, waaraan
dan een theoretische economie zou ten grondslag liggen, rekening houdend met de
‘ruimtelijke dimensie’ (de contextuur tussen micro- en macro-economie). Als eenmaal
het belang van de ‘streek’ scherper is begrepen (zie b.v. de Economische Raden van
Luik, Henegouwen, Limburg, De Kempen), dan zal men de eigen problematiek
kunnen omlijnen en naar direct bruikbare remedies uitzien: zo zal de cumulatief
structurele werkloosheid in W.-Vl. hoofdzakelijk door nieuwe nijverheden moeten
ingedijkt worden. Demografische, arbeidsmigratorische en urbanistische deelstudies
maken een practische prognose mogelijk, waarbij als ontwikkelingsgebied de
verkeersas Kortrijk-Brugge het meest schijnt aangewezen.
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Deze studie verdient een antwoord van de ‘uitvoerende’ machten. Zij noopt tot
navolging in de andere Vlaamse gouwen (ook in de wijze van haar ontstaan). De
humanistische geest die haar inspireerde, getuigt dat zij echte wetenschap is: in dienst
van de mens.
J. Kerkhofs

Romans
Virgil Gheorghiu, De man die alleen reisde. - Pax, 's Gravenhage, 1954,
256 pp., f 7.90.
De schrijver van Het vijfentwintigste UUr en De tweede Kans heeft een derde roman
gepubliceerd, die min of meer hetzelfde thema behandelt als zijn twee voorgangers.
Het boek maakt de indruk voor een goed deel autobiografie te zijn en tevens een
zelfverdediging. De alleen reizende man is Trajaan, die we reeds kennen van vroeger.
Hij verlaat zijn ouderlijk huis en de intussen uitgebroken oorlog, alsmede de politieke
wisselingen in zijn vaderland Roemenië, maken dat hij er nooit meer in terugkeert.
In uiterst eenvoudig, onopgesmukt proza verhaalt Gheorghiu de ongewone lotgevallen
van deze Trajaan en het getuigt van zijn talent, dat hij de lezer vasthoudt tot het einde.
Toch zou het boek nog gewonnen hebben, indien hij het niet als roman, als fictie,
doch als historisch levensverhaal, wat het ongetwijfeld grotendeels is, geboden had.
Fictie en werkelijkheid vloeien hier soms hinderlijk ineen. Van de drie genoemde
werken heeft De man die alleen reisde voor mij de grootste bekoring.
J. v. Heugten
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Stefan Andres, Het Jongetje in de Put. - De Fontein, Utrecht; Sheed and
Ward, Antwerpen, 1954, 268 pp., f 7.90.
Stefan Andres verhaalt in dit boek van zijn kinderjaren, tot op het ogenblik dat hij
naar een Nederlands college vertrekt om te gaan studeren voor het priesterschap.
Heel belangrijk is het werk niet; het bezit niet de kwaliteiten zijner grote romans.
Het is blijkbaar geschreven ter verpozing tussen inspannender arbeid. Maar van een
schrijver die naam heeft, moet nu eenmaal alles vertaald worden.
J. v. Heugten

Gaston Duribreux, De zure druiven. 2de druk. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1954, 370 pp., Fr. 168.
Deze roman werd bekroond met de Vijfjaarlijkse Prijs voor Letterkunde van de
Provincie West-Vlaanderen. Twee jaar na zijn verschijnen komt nu een tweede druk
op de markt. Aanbeveling wordt bijna overbodig.
Bij het eerste verschijnen vroeg Pater Em. Janssen zich af of dit niet onze beste
oorlogsroman is. Voor zijn vrij uitvoerige bespreking verwijzen we de lezer naar
Streven, Mei 1952, pp. 177-179.

Henri Troyat, Schaduwen over de sneeuw, vert. J. Roeland Vermeer
(Standaard-Romans). - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954,
175 pp., ing. Fr. 65, geb. Fr. 85.
Twee broers beklimmen in November de harde bevroren wand van een berg op zoek
naar het wrak van een vliegtuig uit Calcutta. Meer gebeurt er niet. Ook gaat dit verhaal
niet allereerst om dit waagstuk, maar om een drama tussen goed en kwaad, tussen
brutale en cynische hebzucht en milde, kinderlijke, maar daarom juist onversaagde
goedheid. Het gebeuren hangt tussen droom en werkelijkheid, en in zover heeft het
ook iets van een simpel sprookje. H. Troyat moeten wij aan onze lezers niet
aanbevelen. Wij werden vooral getroffen door de zeer verzorgde vertaling van J.
Roeland Vermeer.
P. van Doornik

Varia
Prisma Serie
Emil Ludwig, Goudzoekers in Griekenland, 226 pp.
Thomas à Kempis, De navolging van Christus, 253 pp.
Peter Bamm, Frontchirurg, 232 pp.
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Prisma puzzle boek, 266 pp.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, f 1.25 per deel.
De vier nieuwe Prisma boeken zijn een ware aanwinst. Het eerste is een
levensbeschrijving van Heinrich Schliemann, de ontdekker van Troye, de vinder van
de schat van Priamos en van de koningsgraven van Mykene.
De nieuwe vertaling van Thomas à Kempis door Dr P.A.H.J. Merkx is een keurig
verzorgde uitgave in strofische vorm.
Frontchirurg van Peter Bamm is een diep menselijk geschreven boek, gevoelig
en zuiver geschreven. De schrijver maakt twee wereldoorlogen mee, respectievelijk
aan het Westfront en later in Rusland en de Krim.
Het Prisma puzzle boek spreekt voor zich zelf. Woorden-, letters-, cijferraadsels
en hersengymnastiek. Gaarne aanbevolen.
M. Smit

Grosser Iro Weltatlas. Volksausgabe. 8. Aufl. bearb. von Dr Ernst
Kremling. - Iro-Verlag, München, 1954, LVI-63-32 pp., 100 tienkl.
Kaarten, 120 foto's, 44 × 31 cm., geb. D.M. 48.
Bij de uitgave van deze volksatlas is er naar gestreefd volledigheid van inhoud,
overzichtelijkheid van voorstelling en matigheid van prijs te verenigen.
Voor de uitgebreide plaatsopgave getuigen de meer dan 100.000 vermelde namen.
Om de overzichtelijkheid te bevorderen werd een groot formaat gekozen (door het
gebruik van een dubbele tweeluik kreeg men kaarten van 1,20 m op 40 cm), en werd
een bijzondere projectie methode toegepast die een synthese is van die van Mercator
voor gebieden van lage breedteligging en van de sferische projectie voor de gebieden
van hoge breedte.
Als men de smaakvolle kleurendruk in acht neemt mag men de prijs matig noemen.
De atlas wordt ingeleid door een bondige aardrijkskundige en geschiedkundige
beschrijving van de voornaamste landen welke met een groot aantal typische photo's
werd geïllustreerd.
Voor het niet-Duitse publiek kon de annexe met kaarten van Duitsland gerust
wegvallen.
F. Elliott
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
AKEN. P. Van. Klinkaart (N.V.T.-Reeks). - Ontwikkeling, Antwerpen, 1954,
60 pp., geïll.
ALBE, Aurita. - Heideland, Hasselt, 1954, 265 pp., ing. Fr. 90, geb. Fr. 120.
ANDRES, Stefan, Het jongetje in de put. - De Fontein, Utrecht; Sheed and
Ward, Antwerpen, 1954, 268 pp., f 7.90.
ARISTOTELES, Ethica Nicomachea, vert. van R.W. Thuijs, O.P. (Klassieke
Galerij, 84). - De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1954, XII-306 pp., Fr.
60.
AUXENTIUS, O.F.M. Cap., Dr, De kerk en het boek. - R.K. Jongensweeshuis,
Tilburg, 1954, 69 pp., f 1.90.
BERKHOF, Aster, Zoeklicht op Marokko. - Davidsfonds, Leuven, 1954, 306
pp., geïll., ing. Fr. 58, geb. Fr. 86 (leden 29 en 43).
BERKOUWER, Dr G., De triomf der genade in de theologie van Karl Barth.
- J.H. Kok, Kampen, 1954, 397 pp., f 12.50.
BEYER, J., S.J., De seculiere instituten. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1954,
414 pp., Fr. 125 en f 9.90.
BIERENS DE HAAN, Mr J., Wat denkt U van de medezeggenschap? - De
Koepel, Nijmegen, 1954, 169 pp., f 3.90.
BIRGITTA zu MüNSTER, O.S.B., Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein.
BITTER, Dr W., Vorträge über das Vater-problem in Psychotherapie,
Religion und Gesellschaft. - Hippokrates-Verlag, Stuttgart, 1954, 238 pp., geb.
D.M. 6,80.
BLADEL, F. Van, Hadewijch Brieven (Bloemen van Ons Geestelijk Erf, N.R.
6). - Lannoo, Tielt, 1954, 290 pp., ing. Fr. 95, geb. Fr. 125.
BOCHENSKI, I.M., Die Zeitgenössischen Denkmethoden (Dalp Taschenb.).
- Francke-Verlag, Bern, 1954, 150 pp., D.M. 2,80.
BOSCHVOGEL, F.R., Willem van Lo (Reinaert-reeks). - Arbeiderspers,
Brussel, 1954, 208 pp.
BOVET, Th., Die Ordnung der Freiheit. - Katzmann-Verlag, Tübingen, z.j.,
272 pp., geb. D.M. 8,80.
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BOUYER, L., Du protestantisme à l'Eglise (Unam Sanctam, 27). - Edit. du
Cerf, Parijs, 1954, X-254 pp.
BRAUNS, Marcel, Jezus als dichter. - Lannoo, Tielt, 1954, 168 pp., ing. Fr.
50, geb. Fr. 75.
CLAES-VETTER, St., Martine. - Een ontgoocheling. - Heideland, Hasselt,
1954, 208 pp., ing. Fr. 90, geb. 120.
CORLE, Edwin, Ruw goud (Standaard-Romans). - Standaard, Antwerpen,
1954, 210 pp., ing. Fr. 65, geb. Fr. 85.
CONSTANZA, Zr Dr M., O.S.S.J., Van de blinkende steen. - Geert Groote
Genootschap, nr 682, Den Bosch, 1954, 47 pp.
DANIËL-ROPS, H., Het hooglied van de liefde. - H. Nelissen, Bilthoven; 't
Groeit, Antwerpen, 1954, 94 pp., f 3.90 en f 4.90.
DAVIES, Martin, The National Gallery London, vol. II (Les Primitifs
Flamands I: Corpus de la Peinture des Anciens Pays-Bas méridionaux au XVe
siècle, 3 fasc. 6-13). - De Sikkel, Antwerpen, 1954, 117-220 pp., 246 pl., 4 klpl.,
30 × 23 cm., ing. Fr. 420, geb. Fr. 480.
DEMETS, André, In uw handen. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1954, 266
pp., ing. Fr. 75, geb. Fr. 105.
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[1955, nummer 5]
De Zin der Geschiedenis
Recht en Onrecht van Katholieke Organisaties
door Prof. Dr P. Smulders S.J.
IN de debatten over het Mandement der Nederlandse Bisschoppen is nog weinig
aandacht geschonken aan de diepere grond van de tegenstellingen. Maar andere
beschouwingen mogen meer op de voorgrond treden, de achtergrond is niet minder
belangrijk. Deze achtergrond nu schijnt te worden gevormd door de oeroude
strijdvraag over de verhouding tussen Kerk en wereld, tussen het heilige en het
profane. Zonder dat de kampioenen van beide zijden zich helder daarvan bewust
zijn, en dus ook zonder algehele consequentie in de toepassing van hun beginselen,
putten zij hun inspiratie toch goeddeels uit de uiteenlopende beschouwingen, die
over dit vraagstuk naar voren zijn gebracht.
De actuele vraag van Katholiek Nederland blijkt daarmee een fase te zijn in een
historie, die bijna even oud is als het Christendom zelf. Vanaf de broeders van
Saloniki, die in afwachting van de spoedige wederkomst des Heren alle aards werk
overbodig achtten, en vanaf Tertulliaan die aan de Christenen vrijwel iedere deelname
verbood aan het burgerlijk leven, als zijnde met afgoderij besmet, steekt telkens een
wereldvijandige houding de kop op. Vooral echter sinds Constantijn aan de Kerk
vrijheid en vrede toestond, trad ook de tegenovergestelde tendens duidelijk naar
voren, die van een nauwe samenwerking tussen Kerk en Staat. Harmonisch kunnen
we deze samenwerking niet noemen: Constantijn en de Byzantijnse keizers evengoed
als vele Middeleeuwse vorsten en de absolute koningen van de zeventiende of
achttiende eeuw poogden telkens weer de Kerk dienstbaar te maken aan de Staat. En
sinds de dagen toen de organisatie van het Romeinse Rijk ineenstortte, en de
bisschoppen van Rome, Milaan en vele andere steden de zorg op zich namen voor
de rechtspraak, de voedselvoorziening en vele andere zaken, zijn de gevallen niet
zeldzaam van een kerkelijke voogdij over de staatsregering. Wie de geschiedenis
overziet moet oordelen, dat het laatste even noodlottig was als het eerste: zowel het
Caesaropapisme als de kerkelijke opperheerschappij leidde tot vérgaande
verwereldlijking van de kerkelijke gezagsdragers.
Welke is de verhouding tussen de Kerk en de Staat, tussen de wereld van het
godsdienstige en die van het profane? In heel die eeuwenlange worsteling heeft de
Kerk altijd en onveranderlijk geleerd, dat Kerk en Staat wezenlijk onderscheiden
zijn, en tegelijkertijd dat tussen beide
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harmonie moet bestaan. Maar welk gelaat deze harmonie vertonen zal en hoe zij
moet worden verwerkelijkt, daarover blijft onzekerheid heersen. Momenteel staan
hier twee scholen vrij scherp tegenover elkaar, en dit meningsverschil resulteert in
een uiteenlopende waardering van katholieke organisaties op profaan terrein.
In het volgende zullen wij de opvattingen van die twee scholen beknopt en in de
meest toegespitste vorm samenvatten, om dan te zien welk standpunt het Nederlandse
episcopaat heeft ingenomen.

De School der Incarnatie
De eerste richting is de school der Incarnatie genoemd. Zij gaat ervan uit, dat ook
de profane werkelijkheden tot Gods schepping behoren, en dus in zich goed zijn.
Want God zag dat het goed was. In het paradijs heerste harmonie tussen 's mensen
gerichtheid op God en zijn gerichtheid naar de wereld. Door de zonde echter is de
strijd tussen beiden geboren. Adam verkoos van zijn eigen menselijke waardigheid
en macht te genieten zonder deze te buigen voor God. Vanaf het ogenblik, waarop
hij uit de liefde Gods viel, heeft de mens de neiging om de goederen van deze aarde
als het laatste en hoogste goed na te jagen. En de aardse waarden en vreugden hebben
voortaan een daemonische macht om de mens te betoveren en te verlokken, en zichzelf
als het absolute doel op te dringen. Wetenschap en techniek, waardoor de mens heerst
over zijn wereld, de liefde van man en vrouw, rijkdom, eer, alles goede dingen,
waarin Gods goedheid en schoonheid zich weerspiegelde, en waarin de mens God
dankbaar kon eren en liefhebben, dringen zich nu aan hem op als een laatste en
hoogste geluk, dat niet langer uitwijst boven zichzelf, maar de mens als een slaaf
kluistert aan de aarde.
Niet alsof die aardse en tijdelijke waarden in zich verkeerd zouden zijn, maar de
zonde van de mens heeft hen, volgens Paulus' woord, ‘aan de ijdelheid onderworpen’
(Rom. 8, 20). Sinds de mens zijn rug toewendde aan de Zon der gerechtigheid,
wandelt hij op deze aarde in zijn eigen schaduw. Levensgroot valt de schaduw van
de menselijke zonde over de wereld waarin wij leven; en onze nacht-ogen worden
nu verblind door elke schittering waarin het licht van die Zon nog weerkaatst. De
mens, die tot opdracht had de aarde aan zich te onderwerpen, heeft inderdaad zijn
wereld georganiseerd en ingericht, maar ingericht tot een chaos. Want wie in de
schepselen het laatste geluk zoekt, dat zij niet kúnnen geven, veroordeelt zichzelf
tot een rusteloze jacht achter wijkende schimmen. Onze wereld is een door zondige
mensen ingerichte wereld, waarvan de grondwet is de begeerlijkheid des vleses, de
begeerlijkheid der ogen en de hovaardij des levens (1 Joh. 2, 16).
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Maar God heeft zich over de mens ontfermd. Zijn Zoon is vlees geworden, geboren
uit deze wereld en uit het geslacht van Adam. In Hem zijn de dingen der aarde
geheiligd. Zijn menselijkheid was het teken, waarin Gods tegenwoordigheid oplichtte
onder ons. In Christus kan de mens de dingen weer zien in het juiste perspectief, hij
kan de aardse waarden weer zien als tekenen van God en de Schepper liefhebben in
zijn schepselen. Wie door Jesus' Geest geleid, God liefheeft met heel zijn hart en
heel zijn ziel en al zijn vermogens, vindt de weg terug naar het paradijs. Hij geniet
weer van de goede dingen der schepping, maar als van betrekkelijke en voorbijgaande
vreugden. Zo wordt de orde hersteld, waar de zonde chaos had gesticht. Uit de zonde
werden afgunst, strijd en oorlog geboren. De wet van Christus brengt gerechtigheid,
liefde en vrede terug op aarde.
Incarnatie-theologie, niet alleen omdat het keerpunt der geschiedenis in de
menswording van Gods Zoon gezien wordt, maar ook omdat deze menswording zich
voortzet. Zoals Jesus geboren werd in de joods-hellenistische cultuurwereld, en aldus
dit resultaat van menselijk zwoegen heiligde, zo moet ook de Kerk in de loop der
eeuwen alle culturen en alle verworvenheden van wetenschap, techniek en kunst in
zich opnemen en heiligen. Tegenover geen enkele menselijke waarde staat zij
afwijzend, van alle mogelijkheden en middelen die de menselijke ontwikkeling haar
biedt moet zij gebruik maken, en aldus alles dienstbaar maken aan de opbouw van
het Rijk Gods. Alle verworvenheden van de menselijke vooruitgang moet zij
kerstenen. De daemon der begeerlijkheid drijft zij uit, doordat zij alle menselijke
verhoudingen doordringt van Jesus' gebod, God lief te hebben boven alles, en de
naaste als zichzelf.
Aldus wordt de spanning tussen het heilige en het profane geleidelijk verminderd.
Niet alsof in deze aeon, die verloopt tussen Jesus' verrijzenis en zijn laatste
wederkomst, het onderscheid tussen beiden ooit geheel wordt opgeheven. Veeleer
beschouwe men de lijn der geschiedenis als een asymptotische toenadering. De
volmaakte verzoening en versmelting zal juist het einde der geschiedenis zijn. Dan
zal de Heer wederkeren, en zal het definitieve Rijk Gods worden opgericht, waarin
de heilige Kerk en de wereld der menselijke cultuur beiden hun hoogste, door God
geschonken en van de hemel neerdalende bekroning vinden in een nieuwe aarde.
Dan pas zal er geen onderscheid en spanning meer bestaan tussen heilige en profane
waarden, en zal het visioen van de profeet worden vervuld: ‘Op die dag zal op de
bellen der paarden staan: “Aan Jahweh gewijd” (wat de inscriptie was van het
hogepriesterlijk diadeem: Exod. 28, 36!). De potten in het huis van Jahweh zullen
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even heilig zijn als de offerschalen voor het altaar; ja, alle potten in Jerusalem en
Juda zullen Jahweh der heirscharen worden gewijd’ (Zach. 14, 20v).
Dit optimisme met betrekking tot de menselijke geschiedenis heeft tot gevolg, dat
grote waarde wordt gehecht aan de profane activiteit der Christenen. In Gods Kerk
is het de taak der leken in de profane wereld zelf geleidelijk een organisatie te
scheppen, die in harmonie is met de oorspronkelijke orde. Door hun toeleg slaat de
Kerk de brug naar die andere wereld der profane dingen, en doordringt deze van
Christus' grondwet. Zo worden de leken de bewerkers van een christelijke orde in
de aardse waarden, de vrede-makers over wie Jesus zijn zegening sprak (Matt. 5, 9).
Daarbij behoeven zij het gebruik van profane middelen niet te schuwen. Integendeel:
zij moeten alle middelen die de menselijke vooruitgang hun telkens opnieuw biedt,
inschakelen en dienstbaar maken aan deze heilige en heiligende taak. In onze tijd
dus, waarin politieke en sociale organisatie-vormen zulk een eminente rol spelen in
de opbouw der samenleving, moeten zij ook deze middelen gebruiken. De eenheid
van geloof, hoop en liefde, die de Christenen bezitten in de Kerk, moet weerspiegeld
worden door eendracht en gemeenschap in het profane streven. Waar dit mogelijk
is, moeten de Katholieken pogen, hun gemeenschappelijk ideaal van kerstening van
het profane ook tot uitdrukking te brengen door hun eenheid van sociale en politieke
organisaties, die aan de christelijke idee de stootkracht verlenen om een werkelijke
invloed uit te oefenen bij de opbouw der aardse maatschappij.

De Eschatologische Richting
Tegenover dit cultuur-optimisme van de Incarnatie-theologen staat een geprononceerd
pessimisme bij de school van de Eschatologisten. Vanzelfsprekend zullen ook zij
erkennen, dat de profane dingen fundamenteel goed zijn, daar ze door Gods hand
zijn geschapen. Maar over een mogelijke kerstening van het profane in deze aeon,
over een groeiende harmonie tussen Kerk en wereld maken zij zich weinig illusies.
In het verzoenings-visioen van de profeet leggen zij nadruk op de aanhef: ‘Op die
dag’. Niet in deze tijd komt de verzoening tot stand of wordt zij voorbereid, maar
pas op die achtste dag, die na de grote wereldweek zal dagen. Vandaar ook hun naam:
de harmonie en verzoening is het eschaton, het uiterste, dat de mensheid pas bereikt
door de dood heen en door het verterend vuur van Gods eindoordeel. De harmonie
tussen Kerk en Wereld is voor hen niet een ideaal dat in de geschiedenis geleidelijk
benaderd wordt, maar is een plotseling en onverdiend ge-
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schenk Gods. Hij en Hij alleen zal, zonder medewerking van ons mensen, de nieuwe
wereld scheppen. Aan dat visioen van vrede kunnen wij op aarde niet bouwen, doch
slechts reikhalzend ernaar verlangen en het van Gods barmhartigheid verhopen.
In hun ogen kan de daemonie van het profane niet zo gemakkelijk worden
uitgedreven. De schaduw van de zonde blijft rusten op de aarde. De verlossing van
de profane waarden is ons beloofd in de gestalte van de verrezen Christus, maar
wordt evenals die verrijzenis alleen verwerkelijkt door de dood heen en uit Gods
herscheppende kracht. Die verlossing is voor ons nog slechts belofte en hoop, geen
rijzende dageraad.
In deze tijd, die gespannen staat tussen Jesus' verrijzenis en zijn wederkomst, is
er slechts één werkelijkheid waarin de verlossing zich reeds uitwerkt, de Kerk zelf.
Zij alleen is op aarde het toekomstige Rijk Gods. In haar is Christus' wet van
gerechtigheid en liefde belichaamd; in de wereld heerst nog de oude wet van
begeerlijkheid en strijd. De mens kan niet laten te hunkeren naar vrede, maar hij
moet deze vrede verwachten in een andere wereld. Dat juist is de boodschap, die de
Kerk en ieder Christen aan de mensheid te brengen heeft, dat onze hoop een geheel
andere is dan alles wat de aardse mens nastreeft. Daarom moet de Kerk tegenover
de wereld altijd oprijzen als de geheel andere. Daardoor immers is zij het teken van
de verlossing die wij hopen.
Door zich dus in te laten met de profane dingen, verlaagt de Kerk zichzelf en
verschijnt zij niet langer als de hoge stad op de berg. Zoals een oude kathedraal,
waartegen in later tijd een bisschoppelijk paleis is aangebouwd, een kosterswoning,
misschien zelfs een waag, omlaag getrokken wordt tot ongevaarlijke burgerlijke
proporties, en ontmanteld pas in zijn hevige majesteit prijkt, - zo moet de Kerk zich
zuiveren van alle aanbouwsels, opdat haar transcendente grootheid voor de mensen
kan verschijnen. De Kerk moet dus niet omgeven worden door buitenkerkelijke,
half-profane organisaties. Eén organisatie slechts kan waarlijk christelijk zijn, de
Kerk zelf. Iedere andere, ook al wordt zij door Christenen gesticht en geleid, valt
onherroepelijk ten prooi aan de daemonie van al wat profaan is: zij wordt een instituut
van macht en onderdrukking, een oord van eerzucht en intrigue, en gaat tenslotte
zichzelf tot doel stellen. Wanneer dus zulke menselijke organisaties zich als kerkelijk
en christelijk uitgeven, neemt de Kerk voor de buitenstaander aardse proporties aan.
Haar eigenlijk wezen wordt overwoekerd, en zij vervult niet langer haar eigenste
taak: het hooggeheven teken te zijn voor de zoekende volkeren. De Kerk moet zich
dus verre houden van al
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wat zweemt naar politiek of sociaal-economisch beleid, op straffe van door dit heilloos
pek te worden besmet.
Tot eenzelfde conclusie voert ook een andere beschouwing. Alle in de wereld
vooruitgeschoven bastions, waarmee de Kerk zich zou menen te beveiligen, betekenen
feitelijk een verzwakking. Want haar enige sterkte is goddelijk. Gods bijstand en
haar vertrouwen vormen haar enige kracht. Deze sterkte wordt verzwakt, zodra zij
op iets anders steunen wil. De Kerk moet tevreden zijn, ontmanteld, blootgesteld,
zwak en arm tegenover de machten der wereld te staan. Daardoor overwint zij, en
rijst zij fier omhoog. De Kerk moet het wagen, in heroïsche eenzaamheid door de
wereld te gaan. Zij moet niet pogen de machten der wereld met wereldse wapens te
pareren. Zij heeft slechts één schild: het geloof; één helm: de hoop; één zwaard,
waarmee zij de overwinning bevecht: de liefde. Zij moet dus niet pogen zichzelf
veilig te installeren. Er mag geen brug geslagen worden over de kloof, die het
godsdienstige van het profane scheidt; integendeel, de rots waarop de Kerk gegrond
staat moet scherp en hoekig oprijzen temidden van de wereld.
Van hieruit zou misschien de conclusie kunnen volgen, dat de Christen zich afzijdig
behoort te houden van het aards bedrijf. Doch gewoonlijk gaat men een andere weg.
De Christen wordt door de liefde genoopt om in de voorste gelederen te staan overal
waar de mensheid zoekt naar een betere wereld. Waar gestreden wordt tegen ziekte
en gebrek, waar de mensheid zich de natuurkrachten dienstbaar maakt, waar gevochten
wordt voor billijker verdeling van de goederen der aarde, daar moet de liefde van de
Christen, zijn onbaatzuchtigheid, zijn toegewijde durf aanwezig zijn. Daar moet hij
tonen, dat de geest die hem drijft uit Christus ontspringt, en dat zijn ijver voor een
betere wereld geïnspireerd wordt door de hoop op de andere wereld. Zo kan in het
profane milieu Christus' licht stralen. Dus mag de christen zich niet isoleren van zijn
medemens, maar tracht hij hem in nauwe samenwerking te ontmoeten op de plaatsen
waar de mensheid zoekt naar geluk. Daarom geen katholiek isolement in eigen
organisaties, die het Christendom als een particulier terrein omheinen, maar penetratie
in de profane wereld van de niet-christelijke organisatie, om juist daar de gloed van
ons geloof te doen stralen.
Deze uiteenzetting der beide concepties is tot het uiterst toegespitst. In deze scherpe
vorm zullen zij zeker niet bij Nederlandse auteurs gevonden worden. Toch zijn in
de publicaties van de verschillende kampen ook in ons land beide tendenzen
herkenbaar. Enerzijds optimistisch vertrouwen in het christelijk nut en de
werkdadigheid van katholieke organisaties; anderzijds een diep wantrouwen, waarin
niet alleen onte-
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vredenheid over feitelijke toestanden, maar principiële afwijzing van zulke
organisaties spreekt.

Het Bisschoppelijk Woord
In deze situatie hebben de Nederlandse bisschoppen gesproken. Niet allereerst om
een oordeel te vellen over de theologische mérites der beide richtingen, maar om een
gemeenschappelijke gedragslijn uit te stippelen. In deze bestuursdaad ligt echter ook
'n doctrinaire beslissing.
De volstrekte principiële afwijzing van alle christelijke organisaties, zoals die door
de eschatologische school wordt geponeerd, is theologisch niet te rijmen met de leer
van het episcopaat. Ook niet trouwens met wat de laatste Pausen aan de gelovigen
hebben voorgehouden over de kerstening van het profane en over de taak van de
leken. Zoals wij aanstonds zullen zien, hebben de bisschoppen echter oog voor
verschillende overwegingen der eschatologisten, zodat zij zich niet eenvoudigweg
achter de incarnatie-theologie scharen.
Dat hun practisch beleid dichter bij deze laatste staat, kan niemand verwonderen.
Allereerst omdat er continuïteit moet zijn: bij een taak van generaties, zoals de
kerstening van de wereld is, zijn veelvuldige koerswijzigingen noodlottig. Wanneer
het ideaal van kerstening der profane wereld, dat vanaf Leo XIII door de pausen
telkens werd geschetst, niet zozeer een authentiek christelijk gegeven zou blijken te
zijn als wel een late erfenis uit de Middeleeuwen, zou misschien eenmaal zulk een
koerswijziging geboden zijn. Maar al brengen de Eschatologisten indrukwekkende
argumenten aan, deze zijn nog te weinig getoetst en lijken nog teveel door een
theologische mode gedragen, dan dat zij zulk een omzwaai zouden rechtvaardigen.
Zeker staat wel reeds vast, dat het kersteningsideaal op een veel oudere traditie steunt
dan van de Middeleeuwen alleen. Wat in enige generaties door mannen als Ariëns,
Schaepman, Poels en hun edelmoedige medewerkers werd opgebouwd, wat bij alle
feilen toch opmerkelijke resultaten heeft geboekt, konden de bisschoppen dat op nog
onzekere theologische redeneringen prijsgeven aan langzame afbraak?
Dit te minder, nu zich een nieuwe industrialisatie- en ontwikkelingscrisis aftekent.
Het vroegere systeem heeft in de jongere industriegebieden van Nederland een succes
behaald, dat maar al te zeldzaam is: de industrialisatie bracht geen snelle massa-afval
mee. In gevaarlijke tijden ruilt men geen beproefde methode voor een nieuwe vondst,
die aan de werktafel werd ontwikkeld en nog geen proeve van deugdelijkheid heeft
afgelegd.
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Vanuit zielzorgelijk oogpunt heeft het systeem der Eschatologisten ook een principieel
bezwaar: heel de geweldige spanning tussen het profane en het heilige, tussen Kerk
en wereld wordt daar ontladen in het leven van ieder christen afzonderlijk. Zonder
andere ruggesteun dan zijn geloof, moet hij in een wereld staan die anders denkt,
anders begeert, anders ís dan hijzelf. Er ligt een heroïeke grootheid in het beeld van
de eenzaam oprijzende Kerk, maar beseft men voldoende dat deze heroïek moet
worden opgebracht door iedere Christen persoonlijk, ja, dat zij het zwaarst zal drukken
op hen die intellectueel het zwakst staan? In meer intellectuele milieu's wordt
misschien nog getolereerd, dat iemand anders denkt dan de menigte; in de fabriek
wordt hij uitgestoten en veroordeeld tot eenzaamheid. Nu kan men zeggen, dat het
Rijk Gods niet wordt gediend door halve gelovigen, wier lamp zo weinig olie heeft,
dat zij alleen binnen veilige muren brandend blijft en door de eerste stormvlaag
gedoofd wordt. Inderdaad zal God in noodsituaties kracht geven om heldhaftig te
zijn. Maar het is niet onze taak die noodsituatie op te roepen. Wie in de vervolgingen
zichzelf aanbracht, werd, zelfs als hij stand hield, niet als martelaar beschouwd. De
christen mag zich niet roekeloos wagen in het dodelijk gevaar, dat de vijandschap
tussen wereld en Kerk betekent. Hij mag zich dus ook niet nodeloos blootstellen aan
de volle spanning tussen christelijke overtuiging en wereldse opvatting. Hij zal het
mogelijke moeten doen, om die spanning af te leiden. Dat is één van de functies der
katholieke organisaties op profaan gebied, voor de Katholiek een milieu te scheppen
waarin de tegenstelling tussen Kerk en wereld is verzacht. ‘Niemand, zo schrijven
de bisschoppen, kan het risico aanvaarden, zo brede lagen van het katholieke volk
over te laten aan de vele stromingen, die er op uit zijn ze voor haar doeleinden te
winnen’ (n. 11).
Het episcopaat oordeelt dus positief over de waarde van christelijke organisaties.
Toch scharen zij zich niet zonder reserve achter het optimisme van de theologen der
incarnatie.
Dit blijkt reeds uit de paragraaf die betiteld is: Humanisme van het Kruis. Daar
wordt ons gezegd: ‘Als Christus in ons leeft, kan dat alleen door een verlossende
incarnatie, en wij zullen Hem nooit kunnen volgen zonder zijn Kruis op te nemen in
schuldbesef en boete. Als wij van een humanisme mogen spreken, kan dat alleen
zijn het humanisme van het Kruis. Wie zichzelf wil vinden, zal zichzelf moeten
verliezen uit liefde tot God, en wie met Christus wil verrijzen, zal eerst met Hem
moeten sterven, sterven aan zijn zondige natuur, sterven ook aan de zondige wereld’
(n. 7).
Dit woord van redding door het kruis en van verrijzenis door de dood
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kwam bij de Incarnationisten te weinig tot zijn recht, terwijl de Eschatologisten er
de volle nadruk op legden.
Misschien mogen we dit als volgt uitwerken, en zo de synthese zoeken tussen de
twee uitersten. De volledige verzoening van het profane met het heilige wordt
inderdaad slechts bereikt door de dood en de verrijzenis heen. Die dood en verrijzenis
van geheel een wereld zal zich voltrekken op het einde der tijden. Maar intussen
werkt die kracht reeds vooruit, omdat beiden reeds verwerkelijkt zijn in Jesus. Nu
werkt zijn genade 'n voortdurend sterven, dat tot een voortdurend verrijzen voert.
De aardse dingen maken de mens tot slaaf, zolang zij als het hoogste goed worden
nagejaagd. Maar wanneer de mens het éne noodzakelijke zoekt, God lief te hebben
en de naaste, en al het andere als toegift verwacht, dan wordt de daemonie van het
profane gebannen. Dit wil zeggen: alle tijdelijke waarden, hoe schoon ook, moet de
mens achterstellen bij die éne liefde. Voortdurend moet hij bereid zijn al het andere
te verliezen, om deze parel te winnen. Alles wórdt hem ontnomen: ieder mens moet
sterven, en eenmaal zal de wereld zelf vergaan. Daartoe moet de Christen innerlijk
bereid zijn. Terwijl hij van de goede dingen der aarde geniet, moet hij zichzelf er
niet aan verliezen, maar geestelijk bereid zijn tot verzaking. Hij moet dus het afsterven
van zijn Heer in zich dragen, en heel zijn aardse streven en werken moet getekend
zijn door het kruisteken, dat teken waardoor de hemel geopend wordt. Het is daarom
oerchristelijk gebruik, reeds betuigd rond het jaar 200, met het kruisteken elke
handeling te beginnen: het kruisteken bij het aanbreken van de nieuwe dag, bij ieder
werk, voor de maaltijd, bij het slapengaan. Paulus vermaant zijn gelovigen en ons:
‘De tijd is kort. Daaruit volgt, dat zelfs zij die vrouwen hebben, moeten zijn als
hadden zij ze niet; en zij die wenen, alsof ze niet weenden; en zij die blijde zijn, als
verblijdden zij zich niet; en zij die kopen, als behielden ze het niet; en zij die van de
wereld genieten, als hadden zij er niets mee op. Want de gedaante dezer wereld gaat
voorbij’ (1 Cor. 7, 29vv). De Christen is een pelgrim, die geniet van het schone op
zijn weg, maar verder gaat.
Deze paradox brengt het Christendom: van de goedheid der schepselen kan de
mens alleen waarlijk genieten, als hij de genieting zoekt van zijn Schepper. In die
mate wordt de aarde een paradijs, waarin hij haakt naar een hoger paradijs dan de
aarde. Bereid te zijn om alle vreugde van de aarde te verliezen, is de toegang tot de
ware vreugde, ook de aardse. Want daardoor wordt de orde hersteld, en kunnen vrede
en harmonie weer hier wonen. Het Concilie van het Vaticaan leert, dat de gevallen
mensheid tot zekerheid in de natuurlijke kennis van God, van 's mensen
eindbestemming en van de zedelijkheidsnormen slechts
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geraken kan, wanneer zij zich onderwerpt aan het kruisigend licht der openbaring.
Ditzelfde geldt van alle menselijke waarden: zij kunnen alleen dan in vrede en
harmonie worden bezeten en genoten, wanneer de mensheid zich buigt onder het
kruis der onthechting. Als de graankorrel sterft, dan draagt zij vrucht.
Deze boodschap heeft de Kerk en heeft ieder Christen te brengen aan de wereld,
wier ellende het is zich vast te klampen aan wat vergaat. Alleen door dit kruis wordt
het profane gekerstend.
Allereerst geldt dit voor de Kerk zelf, inzover zij aardse middelen gebruikt en
bouwt aan de harmonie tussen het heilige en het profane. Die middelen zullen haar
telkens worden ontroofd. De harmonie zal altijd slechts voorlopig blijken en omslaan
in een nieuw conflict. Want iedere aardse vorm van een christelijke maatschappij
vergaat. Tot het brengen van deze offers moet de Kerk steeds bereid zijn. Door deze
offers te brengen nadert zij tot de uiteindelijke vrede, waarin geen verscheurdheid
en geen offer meer zal zijn. Doordat de rijkdom aan menselijke verworvenheden die
zij offert steeds voller wordt, komt het ogenblik nabij waarop heel de aarde één
offerande voor God kan zijn.
Deze offerbereidheid betekent dus niet, dat de Kerk die menselijke middelen maar
niet moet gebruiken, die haar toch weer ontnomen zullen worden, en maar niet
bouwen aan de harmonie die toch weer vergaat. De Joden hielden niet op het kalf te
mesten, omdat het als eersteling aan God zou worden geofferd. Integendeel, want
juist het beste wat de mens op aarde bewerken en bereiken kan, is het waardige offer.
Moest Jesus zelf niet sterven op ruim dertigjarige leeftijd, toen Hij dus de volle aardse
wasdom van zijn lichaam en zijn geest had bereikt? Zo moet de Kerk ervoor zorgen,
dat wanneer God van haar het offer vraagt van menselijke hulpmiddelen en van
aardse harmonie, zij een schone en waardige offerande aan haar Heer te bieden heeft.
Offerbereidheid betekent niet, dat deze tijdelijke waarden moeten worden
verwaarloosd. Maar wel, dat de mens steeds bereid is, deze waarden prijs te geven.
Dat hij dus zijn vertrouwen niet bouwt op wat hem vroeg of laat zal worden ontnomen;
maar dat hij, deze menselijke middelen zo goed mogelijk gebruikend, zijn vertrouwen
enkel stelt in Gods kracht en zegen, die uit de dood het leven wekt.
Willen de christelijke organisaties hun wezenlijke taak vervullen in de kerstening
van de aarde, dan moeten zij deze paradoxale gesteltenis in hun leden wekken en
aan de wereld tonen. Streven naar al wat goed en schoon en aantrekkelijk is op aarde,
maar in het besef dat dit alles voorbijgaat en in de bereidheid dit kruis te aanvaarden.
De katholieke arts moet al zijn krachten inspannen voor de gezondheid van zijn
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patiënt, maar raad weten met het mysterie van lijden en dood: juist daardoor biedt
hij betere medicijn. De katholieke sociale voorman werkt voor groter welvaart en
zekerheid voor allen, maar armoede mag voor hem niet zinloos zijn. Hij moet streven
naar welvaart door te streven naar een wereld, waarin welvaart niet het hoogste goed
is.
Aan het slot van hun Mandement betreuren de bisschoppen, dat ‘men in sommige
sferen van het openbare leven haast het onderscheid niet meer (kan) zien tussen
christenen en niet-christenen’ (n. 54). Ligt hierin niet een vermaning ook aan het
adres van de katholieke organisaties? Met name tot de leiders wordt het woord gericht:
zij ‘zullen niet mogen vergeten dat de aandacht op hen gevestigd is en dat men zich
naar het optreden van de katholieke organisaties onwillekeurig een beeld vormt van
de katholieke Kerk. Zij moeten daarom doordrongen zijn van een echt christelijke
bezieling en er op bedacht, dat hun activiteiten en idealen niet te zeer omgebogen
worden naar het tijdelijke, zodat men geen verschil meer zou kunnen zien tussen
christelijke en niet-christelijke sociale werkers’ (n. 23).
Verschillende katholieke groeperingen hebben hun adhaesie aan het Mandement
betuigd. Dit kon een goedkope daad van instemming lijken. Maar wanneer deze
instemming eerlijk gemeend is, dan betekent dit dat deze organisaties van zins zijn
zichzelf ernstig te bezien in de biechtspiegel die de bisschoppen hun voorhouden.
Zelfgenoegzaamheid, waardoor men niet openstaat voor nieuwe initiatieven en geen
kritiek duldt. Overschatting van ledental en uitwendige kracht en onderschatting van
diepgang en innerlijke groei. Individueel of als groep vasthouden aan een bevoorrechte
positie. Naijver op anderen die toch hetzelfde doel nastreven. Persoonlijk initiatief
dooddrukken of omgekeerd zich niet persoonlijk inzetten omdat de organisatie het
wel opknapt. Dit zijn enige gevaren die het Mandement in onze organisaties
aanwijzen. En allen komen in wezen hierop neer, dat men persoonlijk en in
groepsverband het kruis niet aanvaardt, dat men dus zijn christelijke plicht verzaakt.
Met de Incarnatie-theologen zijn onze bisschoppen van mening, dat een werkelijke
kerstening der profane waarden reeds op aarde kan worden nagestreefd en ten dele
bereikt, en dat daartoe het middel van eendrachtig georganiseerde actie der
Katholieken onmisbaar is. Maar met de Eschatologisten verkondigen zij, dat zulk
een actie moet zijn getekend door het kruis en moet uitzien naar het offer. Want voor
alle menselijke waarden geldt de grondwet van het Christendom, dat het zaad in de
aarde moet sterven om vrucht te dragen. Er is geen kerstening van het profane tenzij
door het offer.
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Oostenrijk sinds 1945
door Prof. Dr Otto Forst de Battaglia
A. Het probleem
DE geschiedenis van Oostenrijk sinds 1945 draait op ieder gebied van het openbare
leven om enkele essentiële thema's, die nauw met elkander zijn verbonden en die
elkaar zijn opgevolgd naarmate de internationale situatie zich heeft ontwikkeld. Op
het vlak van de algemene politiek ging het allereerst om het herstel van de
onafhankelijkheid ten aanzien van Duitsland en om de bevestiging van Oostenrijks
eenheid; een nog steeds actueel probleem is de verkrijging van de souvereiniteit ten
aanzien van de gealliëerden, met name de Sovjet-Unie, en de veiligstelling van de
toekomst van het land tussen de beide grote machtsgroeperingen; tenslotte moet
Oostenrijk ook antwoord geven op het dilemma: neutraliteit of Europese integratie.
Op het binnenlandse vlak liep hiermee parallel, dat men begon met het herstel van
het democratisch regiem, dat wil zeggen met de liquidatie van de
nationaal-socialistische dictatuur. Vervolgens heeft men dit democratisch regiem
moeten consolideren door te verhinderen dat het communisme aan de macht kwam.
Voor de toekomst blijven in beginsel drie oplossingen mogelijk - indien wij een
bolsjewisering uitsluiten, welke alleen door een gewelddadige ingreep van buiten
teweeg gebracht zou kunnen worden -: een handhaving van het huidig evenwicht
tussen de beide grote partijen, de Oostenrijkse Volkspartij en de Socialistische Partij
Oostenrijk (dit is de meest waarschijnlijke hypothese), een overwinning van het
burgerlijk liberalisme en een zegepraal van het socialisme.
In dezelfde jaren heeft het economisch leven een ontwikkeling in verschillende
stadia doorlopen: eerst een stadium, waarin men zich alleen maar moeizaam in leven
hield met de middelen die zich daartoe min of meer toevallig voordeden, en met de
hulp van het buitenland; vervolgens een, waarin de productie weer op gang werd
gebracht en intensief gewerkt werd aan wederopbouw en herstel; tenslotte een stadium
van economische consolidatie en verruimde benutting van de natuurlijke rijkdommen
en mogelijkheden. Ook op dit gebied doet de toekomst zich voor onder de vorm van
een tweevoudig dilemma, waarin telkens het eerste alternatief het meest voor de hand
liggend lijkt: a. vrije of geleide economie; b. integratie in het Westers blok (Kolen-
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en Staalgemeenschap, E.B.U. enz.) of neutraliteit door middel van een vergrote
economische uitwisseling met het Oosten en met het Westen.
Op ieder van deze drie gebieden zijn er punten, waarover vrijwel alle Oostenrijkers
eenzelfde mening hadden en hebben: zij hebben de onafhankelijkheid willen
herkrijgen en de eenheid van het land willen verzekeren; zij zien verlangend uit naar
de souvereiniteit en de bevrijding van de gealliëerde en speciaal de Russische
bevoogding, en daar zij een gewapende neutraliteit naar Zwitsers voorbeeld als een
utopie beschouwen, prefereren zij boven een isolement min of meer hechte banden
met een toekomstige Europese gemeenschap. Op dezelfde wijze wordt de
democratische republiek naar Westeuropese trant op dit ogenblik door het merendeel
der Oostenrijkers of als een wenselijk goed beschouwd, of als een geringer kwaad
(de legitimisten blijven dromen van een constitutionele en parlementaire monarchie).
Economische welvaart, ontwikkeling van de industriële en agrarische mogelijkheden
van het land en uitbreiding van het economisch verkeer met het buitenland zijn
punten, die men op de programma's van alle partijen terugvindt.
Er heerst echter onder de Oostenrijkers verschil van mening over de vraag, of het
socialisme triomferen zal, zijn huidige positie zal handhaven of tot machteloosheid
zal worden gebracht, zowel in de binnenlandse politiek als op economisch gebied.
Boven de problemen van de dag blijft voortdurend een tweevoudig probleem
bestaan, dat zowel van sociale als van culturele aard is: zal er een klasseloze
maatschappij komen, van onder af genivelleerd, of zal men er in slagen zekere
overblijfselen van een onafhankelijk burgerdom en van een onafhankelijke
maatschappelijke bovenlaag in stand te houden? Zal men er zich toe beperken een
museumbeschaving te bewaren of zal men er in slagen de vlam van het religieuze,
wetenschappelijke en artistieke leven brandend te houden?

B. De ontwikkeling sinds 1945 en de algemene toestand van het ogenblik
Oostenrijk heeft sinds 1945 een verbazingwekkende economische wederopleving te
zien gegeven. De jaren 1945-1947 waren buitengewoon moeilijk, vooral op het punt
van de voedselvoorziening, en werden gekenmerkt door drastische beperkingen,
ontoereikende rantsoenen, gebrek aan de allernoodzakelijkste levensmiddelen en een
uitgebreide zwarte markt. De bevolking is alleen maar in leven gebleven door
leveranties van het buitenland, vooral door de Amerikaanse hulp. De industriële
productie had de grootste moeite om weer op gang te komen na de
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verwoestingen van de oorlogstijd, de uitputting van de voorraden, de demontages
door de bezettende mogendheden (vooral door de Russen) en de confiscatie door de
Sovjet-Unie (als ‘Duits bezit’) van het grootste deel der enigermate belangrijke
bedrijven in de Oostenrijkse zone van het land. De Amerikanen zagen echter in, dat
het noodzakelijk was, de economie van het land te redden, ten einde de ineenstorting
en de bolsjewisering van Oostenrijk te verhinderen. Via het Marshallplan en langs
andere kanalen hebben de Verenigde Staten in Oostenrijk meer dan een milliard
dollars gestoken, in credieten en waren (zowel grondstoffen als afgewerkte producten).
Reeds in 1948 begonnen de resultaten merkbaar te worden, zowel op het gebied van
de productie als op dat van de consumptie. In de jaren 1949-1950 werd het
vooroorlogse niveau weer bereikt en op dit ogenblik heeft Oostenrijk dat niveau
duidelijk achter zich gelaten. De levensstandaard van de bevolking beantwoordt weer
ruimschoots aan het gemiddelde van Midden- en West-Europa.
Een fundamenteel probleem, dat afhangt van de verschillen in ideologisch
standpunt, is de vraag, hoe het economisch leven georganiseerd dient te worden. De
socialisten pleiten voor een dirigistische economie en zouden in ruimere mate willen
nationaliseren; zij beheersen in feite de federatie van vakbonden (Ö.G.B.), waarin
twee millioen loontrekkenden verenigd zijn; zij controleren ook de genationaliseerde
sector van de grote industrie. Over het algemeen genomen heeft echter het particulier
initiatief nog de overhand. De werkgevers keren zich weliswaar tegen het ingrijpen
van de overheidsorganen, maar zij zijn toch op een corporatieve basis georganiseerd
in de ‘Bundeskammer für die gewerbliche Wirtschaft’. De vrijheid van de ondernemer
is zeker niet te niet gedaan, maar zij is in ernstige mate gelimiteerd door kartels, die
de grondstoffen toewijzen, de prijzen bindend voorschrijven of productie-contingenten
vaststellen. Niettemin is er, ook onder invloed van kanselier Raab en van de minister
van financiën Kamitz (sinds Januari 1952) een tendentie om de controle te verzachten
en terug te keren tot de vrije concurrentie. De Oostenrijkse economie is de staking
van de Amerikaanse hulpverlening in 1953 uitstekend te boven gekomen. Op
financiëel en monetair gebied is de strikte controle van het deviezenverkeer, die in
1945 was ingesteld, in 1953 en 1954 geleidelijk losgelaten en nadert men nu de
volledige convertibiliteit van de schilling, een maatregel, waarvan de verwerkelijking
overigens meer afhankelijk is van de internationale situatie dan van de autoriteiten
in Wenen. De koers van het Oostenrijkse betaalmiddel is stabiel (een U.S.A. dollar
= 26 schillingen), de goud- en deviezendekking is in 1954 tot 10 milliard gestegen
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bij een papiergeldcirculatie van 11,5 milliard. Er zijn maatregelen gaande om de
plaatsing van buitenlands kapitaal te vergemakkelijken en aan te moedigen.
Deze resultaten zijn te meer bemoedigend, omdat Oostenrijk nog steeds niet de
beschikking heeft herkregen over de zogenaamde ‘Duitse bezittingen’, welke door
de Sovjet-Unie in beslag zijn genomen en door haar ten eigen bate geëxploiteerd
worden. Men schat de opbrengst, die de Sovjet-Unie uit deze ondernemingen heeft
getrokken, op meer dan een milliard dollar, een hoger bedrag dan dat van de
Amerikaanse hulpverlening aan Oostenrijk.
Het culturele leven is sinds de bevrijding in 1945 weer op gang gekomen. In het
begin werd het ernstig belemmerd door de enorme materiële moeilijkheden en door
de crisis van de denazificatie ofschoon het nu tot zijn normale rhythme is weergekeerd,
blijft het gebukt gaan onder een betreurenswaardig gemis aan geldelijke credieten.
Oostenrijk is een van de landen, waarin de intellectuelen het meest misdeeld zijn.
Het feit dat de literatuur, de wetenschap en de kunsten - vooral de muziek - zich
eervol en vaak schitterend doen gelden verdient in zulke omstandigheden een
bijzondere waardering.
Het godsdienstig leven van de Katholieken, die meer dan 90% van de bevolking
uitmaken, heeft na de oorlog zeker aan intensiteit gewonnen; de Weense
Katholiekendag in September 1953 heeft een bewijs geleverd van de levenskracht
van het geloof. Niettemin blijft het een feit, dat het laïcisme in brede lagen van de
bevolking is doorgedrongen, zelfs in kringen, die hun stem op de Ö.V.P. uitbrengen.
Aan de verlangens van het episcopaat, zoals de erkenning van het kerkelijk huwelijk
door de staat en de gelijkstelling in rechten van het bijzonder onderwijs, is nog altijd
niet voldaan.
Op dit moment, het einde van 1954, vertoont Oostenrijk een grote stabiliteit, in
weerwil van de aanwezigheid van Sovjettroepen in de Oostelijke helft van het land
en ondanks de nabijheid van het ijzeren gordijn. Evenals de beide
vertegenwoordigingen van werkgevers en werknemers, de Bundeskammer en de
Ö.G.B., de economische verhoudingen bepalen, wordt het politieke leven in hoge
mate beheerst door de twee grote partijen, de Katholieke Ö.V.P. en de socialistische
S.P.Ö., die ieder meer dan twee vijfden van de kiezers achter zich hebben. Deze
partijen, hetgeen practisch wil zeggen de partijbesturen, spelen een grotere rol dan
het parlement. De coalitie tussen Volkspartij en socialisten maakt de discussies in
de volksvertegenwoordiging voor een belangrijk deel overbodig: omstreden kwesties
worden tussen de leiders en deskundigen der beide partijen van te voren geregeld.
De regering zelf
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is in zekere zin een paritaire commissie van gedelegeerden uit de Ö.V.P. en de S.P.Ö.
Op alle niveau's van het openbare leven doet zich de invloed van de partijen weer
gelden; de ambtenaren bij voorbeeld worden benoemd overeenkomstig de ‘Proporz’,
de verhouding, naar aantal en betekenis, waarin de partijen de ambtelijke functies
onder elkaar verdeeld hebben. Niettemin blijven de beginselen van de democratie
veiliggesteld door het bestaan van een parlementaire oppositie, door de vrijheid van
kritiek en door het respect dat staat en partijen tonen ten opzichte van de private sfeer
in het leven van de burgers.
Sociologisch gesproken is Oostenrijk het voorbeeld van een land, waar de
meerderheid der burgers in loondienst is, maar waar toch een min of meer
onafhankelijke boerenstand, handwerkersstand en burgerij zich gehandhaafd hebben.
Min of meer onafhankelijk, want hun onafhankelijkheid wordt beknot door het
ingrijpen van de voorzienigheidsstaat, met zijn bureaucratie en zijn veelomvattende
sociale wetgeving, en van de semi-politieke lichamen. Verder is er nog een weinig
talrijke bovenlaag van industriëlen en grootgrondbezitters. Alles bijeen dus een
maatschappij van het hedendaagse West-Europese type, een maatschappij die
voldoende in staat is om uit eigen kracht weerstand te bieden aan van binnen uit
komende pogingen om een communistische revolutie teweeg te brengen.

C. Politieke geschiedenis van 1945 tot 1954
De verklaring van Moskou, op 1 November 1943 door de Verenigde Staten, Groot
Brittannië en de Sovjet-Unie bekend gemaakt, had het herstel van de Oostenrijkse
onafhankelijkheid tot een oorlogsdoel van de gealliëerden uitgeroepen. Het was een
logische consequentie van het verlangen waardoor deze machten bezield werden,
om aan Duitsland alle veroveringen van het Hitlerregiem weer te ontnemen. Bij het
einde van de oorlog koesterde de Oostenrijkse bevolking in grote meerderheid het
begrijpelijk verlangen om te ontkomen aan de materiële consequenties, die de
nederlaag voor Duitsland mee zou brengen. Bovendien hadden de beperkingen en
de beproevingen van de oorlogsjaren, alsmede het diepgaand verschil in aard tussen
de Oostenrijkers en de Noordduitsers in de voormalige Oostenrijkse provincies een
steeds groeiende stemming van beuheid en tegenzin teweeggebracht. Bijna alle
Oostenrijkers (met uitzondering van de waardigheidsbekleders en profiteurs van het
regiem en sommige fanatici) hadden genoeg van de oorlog, van het
nationaal-socialisme en van de vereniging met Duitsland. Dit kwam tot uiting in de
passieve houding van de bevolking op
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het ogenblik dat de Oostenrijkse bodem strijdtoneel werd. Bovendien was er een
kleine elite van moedige mannen, onder de leiding van intellectuelen van
uiteenlopende politieke opinie - het waren vooral Katholieken, liberalen en
conservatieven -, die besloten om tot een actief verzet over te gaan. Zij vormden de
organisatie ‘O 5’, die contact opnam met de Westelijke gealliëerden. Een poging tot
opstand onder de Oostenrijkse eenheden van de Wehrmacht, die te Wenen waren
gestationeerd, werd door de S.S. onderdrukt en de leiders van de samenzwering
werden opgehangen. Niettemin waren de dagen van de Duitse overheersing geteld.
Eind Maart 1945 hadden de Russen, vanuit Hongarije en Tsjechoslowakije komend,
de Oostenrijkse grens overschreden. Op 13 April 1945 meldde Radio Moskou, dat
Wenen door het Rode Leger was genomen. Alles bijeengenomen leverden de Duitsers
in de Oostenrijkse laagvlakte uitsluitend achterhoedegevechten. De ‘Alpenvesting’,
die voor een langdurige belegering was toegerust, capituleerde in het begin van Mei
vrijwel zonder slag of stoot, tengevolge van de algemene desintegratie der Duitse
defensie. Toen de vijandelijkheden eindigden, was het gehele Oostenrijkse gebied
in handen van de gealliëerden. De Russen hielden grosso modo Neder-Oostenrijk
met Wenen bezet, alsmede het Burgenland en een deel van Stiermarken, de
Joegoslaven van Tito het Zuiden van Karinthië, de Engelsen de rest van Stiermarken
en Karinthië, de Amerikanen, samen met enkele Franse groeperingen, Vorarlberg,
Tirol, Salzburg en Opper-Oostenrijk.
De beslissende politieke daden voor het herstel van de Oostenrijkse staat hadden
in de Russische zone plaats. Aanvankelijk waren er alleen maar gemeentebesturen,
waarvan het voornaamste dat van Wenen was, dat op 17 April 1945 benoemd werd
door de vertegenwoordigers van de inderhaast herstelde politieke partijen. Aan het
hoofd werd generaal Koerner (socialist) geplaatst. In het begin van April hadden de
Russen als vrucht van hun nasporingen de hand gelegd op de voormalige kanselier
Renner, de eerste regeringsleider van de Oostenrijkse republiek van 1918; zij belastten
Renner met het uitwerken van een program en met het leggen van de grondslagen
voor een Oostenrijkse regering, en brachten hem naar Wenen. Daar hadden uitvoerige
en moeizame onderhandelingen plaats tussen de afgevaardigden van de drie door de
bezetter erkende partijen (de socialistische, de communistische en de
christelijk-sociale, die weldra herdoopt werd in Volkspartij) en de Sovjet-autoriteiten.
Op 27 April 1945 werd een voorlopige regering (provisorische Staatsregierung)
gevormd, die het herstel van de Oostenrijkse onafhankelijkheid proclameerde en de
Anschluss van 1938
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vervallen verklaarde. Deze regering, die aanstonds door de Russen erkend werd,
doch niet door de andere gealliëerden, oefende haar gezag - dat op zijn beurt weer
gecontroleerd werd door het Rode Leger - alleen in de Russische bezettingszone uit.
Zij stond onder leiding van de oude socialistische voorman Dr Karl Renner, die de
titel ‘Staatskanzler’ droeg. Om de regeringsleider bij te staan was er een ‘politieke
kabinetsraad’, die de functies van het staatshoofd uitoefende en waarvan de leiders
van de drie partijen deel uitmaakten: Leopold Figl (Volkspartij), Dr Adolf Schärf
(soc.) en Johann Koplenig (comm.). De provisorische regering telde in totaal 34
leden: iedere staatssecretaris (= minister) werd terzijde gestaan door twee
adjunct-secretarissen, die tot de beide andere partijen behoorden, zodat in ieder
ministerie de drie partijen vertegenwoordigd waren.
De Staatsregierung verenigde in zich de uitvoerende en de wetgevende macht. Zij
was een revolutionnair gezag, dat ingesteld was door de bezettende macht. Het
oogmerk van Dr Renner en zijn medewerkers was echter om zo spoedig mogelijk
weer tot een legale en normale situatie te geraken en tot een reorganisatie van de
openbare macht. De leden van het kabinet Renner, die uit de Volkspartij en de
socialistische partij voortkwamen, zijn geen ogenblik beschouwd als uitvoerders van
de wensen der Russen of als handlangers van een bolsjewisering. Hun wens was,
weer een parlementaire republiek te zien gegrondvest naar het patroon van die, welke
Oostenrijk van 1918 tot 1934 gekend had. Zij stelden daarom aanstonds pogingen
in het werk om hun regering door de westelijke machten erkend te krijgen. De
Angelsaksen en de Fransen aarzelden lange tijd, aleer zij aan de wensen van Renner's
team tegemoet kwamen. Intussen hadden zij, ieder in zijn eigen zone, militaire
besturen ingesteld, onder wier controle - evenals in de Russische zone - uit de
vertegenwoordigers van de herleefde politieke partijen en van de verzetsbeweging
provinciale en gemeentelijke besturen waren gevormd. Een van Innsbruck uit
ondernomen poging om een separatistische regering voor de westelijke zones aan
het bewind te brengen leed schipbreuk. Dr Renner wist van de bezetters de
goedkeuring te verkrijgen voor de bijeenroeping van een conferentie der Oostenrijkse
provincies (Länderkonferenz) in Wenen, die op 24 September 1945 bijeenkwam en
waaraan vertegenwoordigers van de negen ‘Länder’ van de republiek deelnamen.
Het resultaat van deze conferentie was, dat alle provincies de voorlopige regering
erkenden, waarin nu ook gedelegeerden van de westelijke ‘Länder’ zitting namen,
o.a. Dr Karl Gruber, gouverneur van Tirol. Men besloot ook, zo spoedig mogelijk
tot algemene verkiezingen over te gaan.

Streven. Jaargang 8

403
De definitieve verdeling van de bezettingszones was in Juli en begin Augustus 1945
tot stand gekomen. De Russen kregen Neder-Oostenrijk, het Burgenland en het ten
Noorden van de Donau gelegen deel van Opper-Oostenrijk (het z.g. Mühlviertel),
aan de Britten werd Stiermarken en Karinthië toegewezen, aan de Fransen Tirol en
Vorarlberg, terwijl de Amerikanen zich tevreden stelden met de provincie Salzburg
en het bezuiden de Donau gelegen deel van Opper-Oostenrijk. Wenen, de hoofdstad,
werd in vijf sectoren verdeeld, voor ieder van de bezettende mogendheden één sector,
terwijl de vijfde sector, bestaande uit het eerste stadsdeel, intergealliëerde zone werd
d.w.z. gemeenschappelijke zone voor de vier bezetters. In totaal (met inbegrip van
de sectoren van Wenen) kregen de Russen de controle over ongeveer 30.300 km2
met 2.400.000 inwoners, en de Westelijke mogendheden over 53.500 km2 met
4.500.000 inwoners (de Amerikanen 15.000 km2 met 1.500.000 inwoners, de Britten
26.000 km2 met 2.000.000 inwoners, de Fransen 13.500 km2 met 1.000.000 inwoners).
De Westelijke sectoren van Wenen waren echter, evenals in Berlijn, aan alle kanten
omgeven door gebieden, die onder Russisch gezag stonden. Zoals aanvankelijk ook
in Duitsland was gebeurd, vormden de overwinnaars een Gealliëerde Commissie
voor Oostenrijk (4 Juli 1945). Overeenkomstig de proclamatie van deze commissie
d.d. 11 September 1945 oefende zij, en geen enkele nationale autoriteit, in Oostenrijk
de souvereiniteitsrechten uit.
Nadat de Westelijke mogendheden hun intrek in Wenen hadden genomen, kwamen
zij al spoedig tot de overtuiging, dat de regering Renner in geen enkel opzicht onder
de invloed van de Russen stond. De uitbreiding van het kabinet na de eerste
Länderkonferenz deed de laatste aarzelingen verdwijnen en op 20 October 1945 werd
de voorlopige regering eindelijk door de Gealliëerde Commissie namens de vier
bezettende mogendheden erkend en werd haar gezag uitgebreid over het gehele
Oostenrijkse grondgebied, al bleef het ondergeschikt aan het gezag van de Gealliëerde
Commissie.
De constitutionele wetten, die de regering Renner uitgevaardigd had, hadden de
republikeinse constitutie van 1920, met de amendementen van 1929, weer hersteld
(Voorlopige Constitutie van 1 Mei 1945). Reeds op 25 November hadden de
verkiezingen plaats (waartoe twee maanden tevoren was besloten) voor de twee
Kamers van het parlement, de Nationalrat en de Bundesrat (deze laatste, een soort
senaat, heeft slechts ondergeschikte betekenis).
Volgens een eenstemmig besluit van de drie partijen en overeenkomstig de wens
van de gealliëerden was aan de voormalige leden van de nationaal-socialistische
partij (420.000 personen) het stemrecht ontno-
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men. Bovendien waren er honderdduizenden krijgsgevangenen nog niet naar hun
haardsteden teruggekeerd. Op die manier kon ongeveer een vijfde deel van de burgers
niet aan de stemming deelnemen. Het resultaat was er des te opmerkelijker om: de
Volkspartij kreeg alleen de helft van alle stemmen en de meerderheid van de zetels
in het parlement: 1.602.227 stemmen op een totaal van 3.217.354, en 85 van de 165
zetels. De socialisten kregen 1.434.898 stemmen (45% van het totale aantal), waardoor
zij 76 zetels in de Nationalrat konden bezetten. De communisten, die zich reeds als
de meesters van het land gezien hadden, leden een verpletterende nederlaag, waarvan
zij zich nooit meer hebben hersteld. Zij brachten het slechts tot 174.257 stemmen,
5% van het totaal, en 4 zetels in de Nationalrat. Zelfs in de Russische zone waren de
communisten niet fortuinlijker dan elders: in Wenen (alle sectoren) behaalden zij
8% van alle stemmen, in Beneden Oostenrijk 5% en in het Burgenland 3%.
Indien de Oostenrijkse bevolking zich in 1945 afkerig heeft getoond van het
Bolsjewisme - op het moment dat de indruk van de nederlaag van het Hitlerregiem
nog vers was en de verschrikkelijkste ellende heerste, zodat dus de situatie bijzonder
gunstig was voor de uiterst linkse elementen -, dan moeten wij de verklaring daarvan
in het gedrag der Sovjet-Russen zoeken. De afpersingen, waaraan het Rode Leger
zich schuldig maakte, hadden een zeer ongunstige uitwerking, zelfs op hen die de
‘bevrijders’ met grote vreugde begroet hadden, op de arbeidersbevolking. Door 95%
van hun stemmen op de anti-communistische partijen uit te brengen versperden toen
de Oostenrijkers zelf de weg aan het Bolsjewisme in hun land. Anderzijds zal Moskou
na en onder de invloed van de verkiezingen van 1945 wel besloten hebben om
Oostenrijk niet te ontruimen en het land zijn souvereiniteit niet terug te geven, tenzij
in geval van absolute noodzaak, welk geval zich tot nu toe nog niet heeft voorgedaan.
Na de verkiezingen van 25 November 1945 trad de voorlopige regering af. Het
parlement kwam op 19 December 1945 bijeen en koos de volgende dag Dr Karl
Renner tot Bundespresident, dus tot constitutioneel staatshoofd. De nieuwe, definitieve
bondsregering werd gevormd door Leopold Figl, de leider van de Volkspartij (20
December 1945). Dr Adolf Schärf (soc.) werd vice-kanselier en Dr Karl Gruber
(Volkspartij) werd belast met buitenlandse zaken. De communisten hadden nog maar
één minister.
Op politiek terrein was de meest dringende taak van het kabinet Figl-Schärf, om
van de gealliëerden een statuut te verkrijgen, waardoor aan Oostenrijk zo al niet zijn
volledige souvereiniteit, dan toch tenminste
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bepaalde attributen van deze souvereiniteit zouden worden teruggegeven. Na enkele
maanden slaagde men er in tot het controle-accoord te geraken (28 Juni 1946), dat
tot op de huidige dag van kracht is.
Volgens dit document, dat een overeenkomst tussen de gealliëerden behelst zonder
directe deelname van het land waarop de overeenkomst betrekking heeft, komt de
souvereiniteit in Oostenrijk toe aan de Geallieerde Commissie, die gevormd is uit
de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, het Verenigd
Koninkrijk en de Franse Republiek. De gealliëerden oefenen echter hun rechten
alleen maar uit in de vorm van een toezicht op de Oostenrijkse staatsorganen. De
door het parlement aanvaarde wetten moeten ter goedkeuring aan de Gealliëerde
Commissie worden voorgelegd, maar alleen een eenstemmig veto van de vier hoge
commissarissen kan verhinderen, dat een wet van kracht wordt. Een uitzondering
vormen de wetten, die de staatsvorm regelen; deze behoeven de eenstemmige
goedkeuring van de hoge commissarissen. Daarenboven hebben de bezettende
mogendheden zich het recht gereserveerd, bepaalde aangelegenheden die hun eigen
belangen raken rechtstreeks te regelen.
In de loop van de volgende jaren hebben de Westelijke mogendheden geleidelijk
aan van alle privileges afgezien, die voor het Oostenrijkse nationale gevoel
vernederend waren en te zwaar drukten op de economie van het land. De Sovjets
daarentegen hebben tot in 1953 bepaalde onaangename maatregelen gehandhaafd,
zoals de censuur op post, telegraaf en telefoon en de controle van reizigers en waren
aan de demarcatielijn. Tijdens het ‘vredesoffensief’ na de dood van Stalin hieven de
Russen plotseling deze controlemaatregel op en deden zij afstand van hun aandeel
in de bezettingskosten (de Verenigde Staten hadden dit voor hun aandeel reeds op
30 Juni 1947 gedaan). Er bleef de Britten en Fransen niets anders meer over, dan het
Amerikaanse en Russische voorbeeld te volgen. Sinds 1 Januari 1954 dragen alle
vier de mogendheden zelf hun bezettingskosten.
Het aantal van de buitenlandse troepen is steeds geringer geworden. In Mei 1945
stond er ongeveer 1.800.000 man op Oostenrijks gebied, waarvan twee derden Russen
en één derde soldaten van de Westelijke mogendheden. Op het eind van 1945 waren
er in totaal 700.000 man: 400.000 Russen en 300.000 man van de Westelijke landen.
In 1950 werd het aantal bezettingssoldaten op 75.000 geschat, waarvan 50.000 Russen
en 25.000 Britten, Amerikanen en Fransen. Sindsdien hebben Groot-Brittannië en
Frankrijk hun troepen tot een symbolisch contingent terug gebracht (ieder één
bataljon). Nu, einde 1954, blijven er nog ongeveer 18.000 Amerikanen, terwijl het
aantal Russen nog steeds

Streven. Jaargang 8

406
45.000 bedraagt. (Al deze cijfers worden bij benadering gegeven).
Men kan niet beweren, dat de aanwezigheid van vreemde soldaten van Oostenrijk
nog zware materiële offers vraagt. Maar deze aanwezigheid is moreel onverdraaglijk,
zonder dat wij dan nog gewag maken van de excessen, die van tijd tot tijd plaats
grijpen, vooral in de Russische zone.
In 1945 kon men nog geloven, dat de ‘bevrijders’ Oostenrijk bezetten om het
naziregiem en het pangermanisme te liquideren. Het is echter al spoedig duidelijk
geworden, dat Oostenrijk in de hand van de Russen - en ook van de Amerikanen een onderpand is, dat zijn dienst doet in het kader van de koude oorlog. Misschien
zou Moskou het ‘staatsverdrag’ getekend hebben en het Oostenrijkse grondgebied
formeel ontruimd hebben, wanneer de beoogde binnenlandse politieke operatie succes
had gehad, wanneer deze Donaurepubliek in een volksdemocratie had kunnen worden
omgezet. Wij hebben echter gezien, dat de houding van de Oostenrijkse bevolking
alle plannen in deze richting heeft verijdeld. Van de andere kant hebben de
Amerikanen en hun West-Europese vrienden van meet af aan beseft, van welk een
kapitaal belang het Oostenrijkse bastion was; zij hebben zich veel moeite gegeven
om het materiële en morele voortbestaan te verzekeren van een Oostenrijk, dat zich
verzette tegen de bolsjewisering. Toen de Russen hadden ingezien, dat zij het land
onmogelijk op legale wijze in hun vaarwater konden brengen, hebben zij zich
teruggetrokken op datgene wat hun door de overeenkomsten van Potsdam was
toegestaan, d.w.z. op de economische en militaire controle van de Oostenrijkse zone,
maar zij hebben zich aan deze bevoegdheden steeds meer vastgeklemd. Overigens
hebben zelfs in de perioden van de hevigste internationale spanningen de gezamenlijke
organen van de vier gealliëerde mogendheden zonder haperen gewerkt en is de
politieke eenheid van het land en de autoriteit van het Weense kabinet onaangetast
gebleven: de Russen hebben geen ernstige poging gedaan om in hun zone afbreuk
te doen aan de werking van de democratische wetten en aan de gevestigde sociale
orde. Zij hebben echter de economische bronnen van de Oostelijke provincies
ruimschoots geëxploiteerd en zetten deze exploitatie nog steeds voort. Strategisch
gesproken hebben zij de Donauvlakte in handen en het voorveld van de Oostenrijkse
Alpen. Zoals wij gezegd hebben, is hun positie gebaseerd op de overeenkomsten van
Potsdam, waar de Westelijke mogendheden de onvoorzichtigheid begaan hebben
om aan de Sovjet-Unie toe te staan, zich bij wijze van oorlogsbuit van alle Duitse
bezittingen in het buitenland meester te maken. Na de Anschluss was het Oostenrijkse
economische leven opgeslokt door dat van het grote Reich en was het
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onder de controle van de Duitse banken en trusts gebracht. Het Reich had zich
rechtstreeks meester gemaakt van het vijandelijk (= geallieerd) bezit en van een deel
der Joodse bezittingen (die verder ‘geäriseerd’ waren, d.w.z. voor een geringe prijs
door Duitse of Oostenrijkse particulieren gekocht). Het Reich had ook
staatsindustriebedrijven gebouwd. Volgens de Russische lezing werd dit alles nu
beschouwd als ‘Duits bezit’, zelfs als het ging om dingen die door het
nationaal-socialistisch regiem ontroofd waren aan de wettige Oostenrijkse eigenaars
van vóór 1938. De interpretatie, die de Russen van de desbetreffende bepalingen van
Potsdam gaven, maakte het hun mogelijk, zich meester te maken van de
petroleumbronnen van Zistersdorf en van het merendeel der belangrijke
ondernemingen in hun zone, die werden ondergebracht in een trust met een Russische
naam, waarvan de initialen, USIA, geregeld gebruikt worden om het economisch
apparaat van de Sovjets in Oostenrijk aan te duiden.
Terwijl de satellieten van het Derde Rijk vredesverdragen kregen, die door alle
gealliëerden getekend werden (Februari 1947), werd het Oostenrijkse vraagstuk van
de overige kwesties losgemaakt en kwam het niet voor op de agenda van de Parijse
conferentie in 1946. Men wilde een moreel onderscheid maken tussen Italië, Finland
en Hongarije - die overwonnen vijanden waren - en Oostenrijk, een ‘bevrijd’ land,
dat geen oorlog had gevoerd met de Verenigde Naties en waarmee men dus eigenlijk
gezegd geen vrede kon sluiten. Voor het instrument, waardoor de betrekkingen van
Oostenrijk met de buitenwereld geregeld zouden worden, vonden de diplomaten de
term ‘staatsverdrag’ (State Treaty, Staatsvertrag) uit. De onderhandelingen werden
van meet af aan tegengehouden door de obstructie van de Russen. Zij begonnen pas
in December 1946. De Oostenrijkse kwestie kwam ter tafel op de conferentie van
Moskou in April 1947, waar men tot geen enkel accoord heeft kunnen geraken. In
de loop van acht jaar zijn de vertegenwoordigers van de vier ministers van
buitenlandse zaken, die belast zijn met de uitwerking van het ‘staatsverdrag’, 260
maal bij elkaar gekomen! Eerst waren er meningsverschillen over de kwestie van de
grenzen; in beginsel ging men accoord met het herstel van Oostenrijk binnen de
grenzen van vóór 1938, die na de eerste wereldoorlog waren vastgesteld door de
verdragen van Saint-Germain en Trianon; toen moest men echter rekening gaan
houden met territoriale eisen van Joegoslavië ten aanzien van Zuid-Karinthië en
Stiermarken; anderzijds maakte Oostenrijk aanspraak op de terugkeer van Zuid-Tirol,
dat in 1919 aan Italië was afgestaan, of althans van de Duits-sprekende gebieden
langs de bovenloop van de Adige. Deze Oostenrijkse eisen werden
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door de gealliëerden afgewezen, omdat het vredesverdrag met Italië aan dit land de
Brennergrens gelaten had. De Joegoslavische aanspraken werden door de Westelijke
mogendheden aanstonds terzijde gelegd, terwijl de Sovjet-Unie ze tot in 1948
ondersteunde, maar er na de breuk van Tito met de Kominform geen aandacht meer
aan schonk. Zodoende staat het wel vast, dat de grenzen van Oostenrijk ongewijzigd
zullen blijven.
Wat het verdrag in zijn geheel betreft, in 1949 waren de essentiële moeilijkheden
overwonnen, omdat de regering in Wenen er bij de Westelijke partners op
aangedrongen had om zoveel toe te geven als maar enigszins mogelijk was, ten einde
de onafhankelijkheid van het land te herstellen en de vreemde troepen van het
Oostenrijks grondgebied te doen vertrekken. De regering ging zelfs zo ver, dat zij
zich bereid verklaarde, de Sovjet-Unie 150 millioen dollar te betalen als
schadeloosstelling voor de Duitse bezittingen en Rusland voor de tijd van dertig jaar
twee derde van de Oostenrijkse petroleumproductie af te staan. Het mocht allemaal
niet baten: de Russen vonden telkens weer nieuwe voorwendsels om de ondertekening
van het verdrag te weigeren. En zodoende ligt nu al meer dan vijf jaar in de laden
der kanselarijen de tekst van een verdrag, dat toch voordelig voor de Sovjet-Unie en
onereus voor Oostenrijk is, een verdrag dat aan de Sovjets alle politieke en militaire
garanties biedt (verbod voor Oostenrijk om deel te nemen aan ieder systeem van
allianties, dat tegen één van de vroegere tegenstanders van Hitler's rijk gericht zou
zijn; beperking van de Oostenrijkse gewapende macht tot 53.000 man).
De geschiedenis van de eerste wetgevende periode (1945-1949) is vooral de
geschiedenis van verschillende verwikkelingen rondom het bijna mythisch geworden
‘staatsverdrag’; het is ook de geschiedenis van de moeizame normalisatie van de
binnenlandse toestand. Zoals wij hierboven al gezegd hebben, was de voedselsituatie
in 1945-1946 tragisch, heel moeilijk in 1947, gunstiger in 1948 en vrijwel normaal
in 1949. In 1946 werd er met algemene stemmen een wet aangenomen, waardoor de
grote banken en een reeks sleutelindustrieën genationaliseerd werden. Naarmate de
economische toestand weer tot normale vormen terugkeerde en de controle milder
werd - eveneens in 1948 en 1949 - kregen de voorstanders van het particulier initiatief
weer de overhand in de Ö.V.P. en zodoende in de regering. Het nazi-probleem
evolueert eveneens in de richting van vreedzamer verhoudingen. De wettelijke
uitzonderingsmaatregelen, die in 1945 en 1946 genomen waren tegen de voormalige
leden van de N.S.D.A.P., werden verzacht en met uitzondering van de zwaar
gecompromitteerde nazi's werd deze
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groep van mannen en vrouwen door een amnestie weer in zijn burgerrechten hersteld.
Een buitenlands probleem, dat indirect verband hield met dat van het nazisme, nl.
dat van de betrekkingen met Duitsland, kon gedurende die periode nog niet geregeld
worden: in 1949 werden de slagbomen, die men in 1945 had neergelaten, nog steeds
gesloten gehouden.
De verkiezingen van 9 October 1949 introduceerden in het Oostenrijkse politieke
leven een vierde partij, die zelfs in belangrijkheid de derde werd: het ‘Verband der
Unabhängigen’ (V.d.U.), dat 489.273 stemmen of 11,7% van het totale aantal behaalde
en 16 zetels in de Nationalrat kreeg toegewezen. Hoewel de leiders ontkennen, dat
zij nazistische oogmerken nastreven, heeft het V.d.U. vooral de stemmen gekregen
van voormalige leden van de Hitlerpartij en van gerepatriëerde krijgsgevangenen,
twee groepen, die aan de verkiezingen van 1945 niet hadden deelgenomen. De
aanhang van de V.d.U. werd verder gevormd door burgerlijke elementen, die
ontevreden waren over de Ö.V.P., maar afkerig van het socialisme. Bij deze zelfde
verkiezingen behaalden de Volkspartij en de socialistische partij wel getalwinsten,
maar relatief gesproken gingen zij achteruit: de Ö.V.P. kreeg 1.846.581 stemmen
(44,1%) en 77 zetels, de S.P.Ö. 1.623.524 stemmen (38,7%) en 67 zetels. De
communisten bleven een machteloze groepering: 213.066 stemmen (5%) en 5 zetels.
De basis voor de regering bleef onveranderd: een coalitie van Volkspartij en
socialisten met Figl als kanselier en Schärf als vice-kanselier.
In het domein van de binnenlandse politiek werd de tweede wetgevende periode,
die drie en een half jaar duurde, gekenmerkt door een mislukte poging van de
communisten om een staatsgreep te doen (October 1950) en door een lichte
vooruitgang van de socialisten, die bleek bij de presidentsverkiezingen van 1951. Dr
Renner overleed op 31 December 1950. Zijn opvolger werd volgens de eisen van de
grondwet van 1929 door een algemene verkiezing aangewezen. Bij de tweede
stemming won de socialistische candidaat, generaal Theodor Körner (geboren in
1873), op wie 2.172.806 stemmen werden uitgebracht, het van de candidaat der
Volkspartij, Dr Heinrich Gleissner, gouverneur van Opper-Oostenrijk, die het slechts
tot 2.004.290 stemmen bracht. De overwinning van generaal Körner was te danken
aan de stemmen van talrijke onafhankelijken, voormalige nazi's en anderen, die liever
op een socialist dan op een ‘clericaal’ hadden gestemd. President Körner heeft zich
overigens als politiek scheidsrechter een onpartijdig en tactvol man getoond, waardoor
hij algemene achting heeft verworven.
In October 1952 slaagden Volkspartij en socialisten er niet in, het
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over de begroting eens te worden. Er volgde een kabinetscrisis, die men bezwoer
door de Nationalrat vóór de tijd te ontbinden en het kabinet Figl met de lopende
zaken te belasten totdat er nieuwe verkiezingen zouden zijn gehouden. Op 23 Februari
trokken de Oostenrijkers naar de stembus. De onafhankelijken en de communisten
handhaafden zich in grote lijnen, zij het ook met een lichte dalende tendenz (V.d.U.
472.866 stemmen en 14 zetels; communisten 228.159 stemmen en 4 zetels). De
achteruitgang van de Volkspartij was duidelijk zichtbaar, alsook de vooruitgang van
de socialisten, die voor het eerst in de parlementaire geschiedenis van Oostenrijk
meer stemmen behaalden dan de grote burgerlijke partij. Overigens vielen de
arithmetische spelingen van de verkiezingsuitslag in het voordeel van de Volkspartij
uit, die toch nog een zetel meer kreeg toegewezen dan de socialisten (Ö.V.P. 1.781.777
stemmen en 74 zetels; S.P.Ö. 1.818.517 stemmen en 73 zetels).
Na vrij moeilijke onderhandelingen werd de coalitie van de beide grote partijen
weer hernieuwd. Leopold Figl, die gedurende zeven en een half jaar aan het hoofd
van de regering gestaan had, maakte als kanselier plaats voor ingenieur Julius Raab,
voorzitter van de Volkspartij en tevens van de Bundeskammer für die gewerbliche
Wirtschaft. Raab, de enige politicus die zowel in het laatste kabinet van Schuschnigg
(1938) als in het kabinet van Renner (1945) zitting heeft gehad, werd beschouwd als
de incarnatie van de belangen der werkgevers, terwijl zijn voorganger uit de
boerenbeweging was voortgekomen. Men kon de vrees koesteren, dat de nieuwe
kanselier uit hoofde van de hem toegeschreven kapitalistische meningen slecht met
de socialisten overweg zou kunnen en door de Russen geboycot zou worden. Het
tegendeel is waar gebleken. De ‘rood-zwarte’ coalitie is hechter dan ooit te voren en
de nieuwe kanselier geniet het grootste aanzien bij zijn collega's van de S.P.Ö., terwijl
de Sovjet-Unie aan de regering Raad concessies heeft gedaan, die zij aan de door
Figl geleide kabinetten had geweigerd. Laatstgenoemde maakte sinds November
1953 weer deel uit van het kabinet, toen hij als minister van buitenlandse zaken de
portefeuille van Dr Gruber overnam, die de Ballhausplatz verliet ten gevolge van
polemieken naar aanleiding van zijn mémoires.
De provinciale verkiezingen van 17 October 1954 hebben opnieuw de stabiliteit
van het Oostenrijkse politieke leven bevestigd. Zij hebben overigens toch drie
interessante indicaties voor de toekomst te zien gegeven: de socialisten zijn aan hun
verzadigingspunt gekomen en gaan niet meer vooruit; de Volkspartij herstelt zich
weer en het V.d.U., een verzameling van al te ongelijksoortige elementen, vertoont
een duidelijke neergang. Evenmin als het communisme de arbeidersmassa aan-
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trekt, kan men een herleving van het pangermanisme constateren: het is een hoofdstuk
in de Oostenrijkse geschiedenis, dat wij gelukkig als afgesloten kunnen beschouwen.
Op het punt van de buitenlandse politiek werden de jaren 1953 en 1954 gekenmerkt
door de faciliteiten welke de Sovjetautoriteiten aan Oostenrijk verleenden in het
kader van hun nieuwe tactiek, alsook door de mislukking van de Berlijnse conferentie,
waar Molotov zich bereid verklaarde om het ‘staatsverdrag’ te tekenen, mits de
vreemde troepen in Oostenrijk gehandhaafd bleven: een voorwaarde welke
onaanvaardbaar is, zowel voor de Westelijke mogendheden als voor het kabinet in
Wenen, dat zich de ontruiming van het land juist als allereerste doel gesteld heeft.
De betrekkingen met Duitsland, die verbroken waren door de ineenstorting van
het rijk van Hitler, zijn eerst weer hervat op economisch terrein, na de monetaire
hervorming in de drie Westelijke zones van Duitsland en de stichting van de
Bondsrepubliek. Op het ogenblik zijn deze betrekkingen minstens even intensief als
vóór 1938, althans voor wat het economisch verkeer betreft; ook op cultureel gebied
is het contact in ruime mate hersteld. Het wachten is echter op een terugkeer tot
normale politieke en diplomatieke betrekkingen: deze is tot nu toe afgestuit op een
veto van Sovjet-zijde. Het spreekt vanzelf, dat Oostenrijk, afgezien van een beperkte
in- en export van bepaalde waren, generlei contact onderhoudt met Oost-Duitsland,
de vazalstaat van Sovjet-Rusland. Verder onderhoudt de Oostenrijkse republiek
regelmatige diplomatieke betrekkingen met alle beschaafde landen, met inbegrip van
Japan. Er is één betreurenswaardige leemte: Spanje ontbreekt nog. Evenals bij de
ondertekening van het ‘staatsverdrag’ en de opname van Oostenrijk in de U.N.O.
(een andere wens, die ook al sinds jaren op vervulling wacht) ligt ook hier de enige
hinderpaal in de houding van de Russen.
Op het ogenblik waarop wij dit schrijven doen weer eens tegenstrijdige geruchten
de ronde aangaande de mogelijkheid om eindelijk tot een ondertekening van het
‘staatsverdrag’ te geraken. Het is alleszins duidelijk, dat de oplossing van het
Oostenrijkse probleem in geen enkel opzicht meer afhankelijk is van het doen en
laten der regering in Wenen of der Oostenrijkse bevolking, doch uitsluitend van de
internationale situatie. De Russen zullen vertrekken, wanneer zij daar voor zichzelf
voordeel in zien (hetgeen tot nu toe niet het geval schijnt te zijn) of wanneer men
hun elders een of andere compensatie aanbiedt en hun tevens de volstrekte neutraliteit
van Oostenrijk garandeert. Nu is het zo, dat Oostenrijk zich weliswaar bewust is van
de geografische situatie,
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die het tot nabuur van het Oost-Europese blok heeft gemaakt, en dat het ongetwijfeld
goede en vreedzame betrekkingen met de Sovjet-Unie en haar satellieten wil
onderhouden, doch dat het met alle vezelen van zijn eigen aard verbonden is met het
Westen. Het wil onafhankelijk zijn, in deze zin, dat het niet wil weten van een nieuwe
Anschluss. De Europese integratie ziet het echter als een noodzaak. Zelfs wanneer
de bepalingen van een verdrag het land zouden verbieden om militaire verplichtingen
aan te gaan, wil Oostenrijk toch in alle andere dingen deel nemen aan de gemeenschap
van de vrije volken van ons werelddeel.
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Het litteraire aspect van Kardinaal Newman
door Hugh Dinwiddy
ALVORENS te durven spreken over de litteraire aspecten van een groot schrijver,
moeten wij ons laten inleiden tot zijn geest. Want litteratuur, voor alle schrijvers en
heel bijzonder voor Kardinaal Newman, is een persoonlijke activiteit, een innerlijk
bewegen van de gehele mens. Wij hebben te bewegen met hem, omdat hij een geest
had, die men niet objectief ontmoeten kan, zonder hem, evenals Leslie Stephan, vol
‘engheid en dubbelzinnigheid’ te vinden. Als wij haastig genoeg zijn een bewering
uit haar context te lichten en deze tegen hem aan te voeren als zijn standpunt
weergevend of zijn geestestoestand, dan zullen we zien dat we tegen ons zelf
inbrengen heel die sprankelende en verbonden macht van de ‘helderst denkende
mens’ die Whatley kende. Wij hebben in de geest met hem te wandelen in de
omgeving van Oxford, in Rome, in Londen, in Birmingham, in Dublin: maar voordat
we verstaan wat hij zegt, hebben we zijn zwijgen te delen.
Iemand die zijn preken gehoord had in de Universiteitskerk te Oxford, schrijft
daarover veertig jaar later als over een hedendaagse gebeurtenis en herinnert aan de
intense stilte, die hen bevangen had... ‘De handen bleven onbewogen. De preek begon
met een kalme muzikale stem, terwijl zij langzaam steeg al verder gaande’. Dan als
de predikant door zijn onderwerp bezield werd, ‘schenen ziel en lichaam in gloed te
raken door beheerste emotie’1). En van zijn stem zegt zijn vriend Kanunnik Scott
Holland in een notitie na een bezoek aan Newman in 1877 in het Oratorium te
Birmingham: ‘Zijn ziel was in zijn stem als een vogel is in zijn zang’. ‘Toon’ was
een van zijn woorden, evenals ‘diep’, en ‘elastisch’. Over zijn vriend Hurrel Froude,
die in 1832 stierf, spreekt hij in de Apologie vol liefde, aandacht vragend voor zijn
‘speelsheid, zijn vrije, elastische kracht en zijn gracieuze lenigheid van geest’2). Zijn
brieven hebben een toon van innige vertrouwdheid met zijn vrienden. Hij kende de
rijkdom en de verdiepende kracht der bezinning. In een brief aan zijn Moeder van
1829 schrijft hij, ‘morele waarheid wordt verkregen door geduldige studie, door
rustige bezinning, geruisloos zoals dauw valt’. En dit is een beeld dat hij herhaalt in

1) Zie Young Mr Newman door Maisie Ward. - Sheed and Ward, pag. 319.
2) Sheed and Ward, 1946, pag. 16.

Streven. Jaargang 8

414
de Grammar of Assent, sprekend over de werkelijkheid van God. ‘Wij moeten berusten
bij de gedachte aan de Eeuwige, Alomtegenwoordige en Alwetende, liever dan bij
die aan (de begrippen van) Eeuwigheid, Alomtegenwoordigheid en Alwetendheid;
wij moeten ons niet haasten en een aantal deducties forceren die, als ze verwezenlijkt
worden, als dauw moeten neerdruppelen in onze geest om zich daar spontaan te
ontwikkelen door rustige beschouwing en groeiend verstaan van hun premissen’3).
Ik moge hier eraan herinneren, hoe dikwijls dauw figuurlijk gebruikt is voor tranen.
En is er niet iets van Mozart in deze musicus en schrijver, die vanaf zijn vroegste
jaren zulk een gemak van schrijven had en toch zo hevig te lijden had bij al zijn
scheppend werk? Een ander woord van hem is ‘ontwikkeling’, of in huiselijker taal
‘groei’, of meer precies gebruikt hier, ‘geestelijke groei’. En dit is het centrale beginsel
van zijn leven en van zijn geschreven woord. Toch, al was hij een man van het woord,
hij was allereerst een man van de stilte, want slechts in de stilte kan een woord zijn
volle werkelijkheid vervullen.
Dit is dus ons uitgangspunt tot het geleidelijk verstaan van Newmans benaderen
van het geschreven woord, - een noodzakelijk voorspel vóór het onderzoek van wat
John Holloway onlangs noemde zijn ‘toonregisters’4). En met ‘toon’ bedoelt Newman
een geestestoestand die, zich achter de uitdrukking der woorden bevindend, ze toch
vervult en waaraan de woorden dienstbaar zijn. ‘U weet’, zo schrijft hij, ‘hoe vlug
de blinden tot de ontdekking komen van de tegenwoordigheid van vrienden, en van
de gevoelens van vreemden, door de stem, en de toon en de stap’5). Toon is die centrale
communicatie die door woorden in de geest van anderen wordt overgedragen en hen
raakt met scheppend begrijpen. Misschien is het geen overdrijving te zeggen, dat het
voor Newman de eigenlijke grond is voor intellectuele groei, en slechts zij die aan
zijn toon reeds deelhebben of hem kunnen vatten, kunnen zijn overtuigend woord
verstaan. ‘De allereerste vraag’, schrijft hij in The difficulties of Anglicans, ‘bij elk
ernstig onderzoek is de kwestie der verlossing’. ‘Ik spreek tot hen die voelen dat het
zo is (tot hen, zo mogen we erbij voegen, die delen in de innerlijke drang van zijn
geest omtrent dit onderwerp), niet’, zo vervolgt hij, ‘tot hen die van de godsdienst
een soort litteratuur of philosophie maken, maar tot hen die zich gewillig tonen voor
hun Schepper, en hun zielen willen redden’.
Voor Newman is een toonloos woord een woord zonder diepte van

3) Pag. 314 (cursief van mij).
4) The Victocian Saga, pag. 165.
5) On Illuminating Grace - Discourses to mixed Congregations. 1849, pag. 184.
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gevoel, een bloem zonder geur, een wijn zonder bouquet. Toch is de toon van een
schrijver, evenals voor een violist, in zich zelf nietszeggend en vergt de zekere en
delicate uitdrukking van ervaren articulatie. ‘Ik weet’, schrijft Newmans vriend,
Blanco White, vol sympathie, in de Oriel-jaren, ‘hoe moeilijk het is een geest als de
uwe te overreden om zonder voorbereiding te schrijven’, en de voorbereiding was
niet louter een zaak van verstandelijk onderzoek, maar een voorbereiding van het
hart, erop uitgaand om zijn object te ontmoeten. Over de evidenties van het Christelijk
geloof, zegt hij in een preek te Oxford, ‘is dit niet de dwaling, de gewone fatale
dwaling der wereld dat zij zich zelf tot rechter verklaart over de religieuze waarheid
zonder de voorbereiding van het hart?.... De zuiveren van hart zullen God zien’.
‘Aan de zachtmoedigen worden geheimen geopenbaard.... en de duisternis heeft het
niet begrepen’. ‘Starre ogen zien niet: trage oren horen niet’.
Alhoewel een voortreffelijk polemist, is hij veel gelukkiger in het schrijven voor
en tot zijn vrienden, voor hen die graag zijn gezichtspunt delen. Dit wil niet zeggen,
zoals zijn hele leven getuigt, dat hij preekte voor bekeerlingen. Het betekent de
waarheid die hij zelf kende aantonen aan anderen, en die zo aantonen, dat ze levend,
groeiend en in elk opzicht werkelijk is. Het betekent, ze aantonen aan hen die
eenvoudig van hart genoeg zijn om in verbeelding met hem mee te voelen. ‘Het is
even onzinnig’, zo schrijft hij, ‘iemand tot geloven te overreden als hem daartoe te
folteren’. En dit aantonen is voor Newman het litteraire aspect, het in woorden
werkelijk maken van de waarheden, die hij zelf in leven en studie ervaren heeft;
omdat zijn ‘voorbereiding van het hart’ ligt in het volste aanvaarden der ervaring.
Litteratuur is voor hem dat wat weergeeft of leidt tot het feit van het Christelijk geloof
in alle mogelijk opzicht. Het is een openbaring, een licht voor de mensen van zijn
tijd, die opgegroeid waren met de gedachte dat Katholieke Christenen niet kunnen
geloven wat zij beweren te geloven: en Newmans werk staat als een getuigenis van
het feit dat zij dit niet enkel geloven, maar dat wat zij geloven de waarheid is.
Wij moeten nu beschouwen hoe hij dit deed.... Waarheid moet zichtbaar gemaakt
worden en ‘het scherpste oog kan niet zien in duisternis’. Newman is zwaar
becritiseerd door sommige moderne psychologische onderzoekers om zijn, zo zei
men, ziekelijke preocupatie met zijn eigen verleden. Vele malen in zijn leven herlas
hij, hernoteerde hij, en herrangschikte hij zijn uitgebreide correspondentie. Hij schreef
een dagboek en hij deed al het mogelijke om zich in staat te stellen dit verleden zich
niet alleen te herinneren, maar, en dit is van vitaal belang in een schrijver, het te
herbeleven. Hij moest zijn wereld zo goed, van zo
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nabij kennen, dat voorbeelden en reflexies onmiddellijk uit zijn geheugen sprongen,
met de bevalligheid en onvermijdelijkheid dat zij ‘juist van pas’ kwamen. Zo iets
kán soms ‘gebeuren’, maar het gebeurt niet zonder voorafgaande tucht in het verdiepen
van het verstaan. Het is de volledigheid der ervaring die Newman tracht te heroveren,
en hoe moeilijk is het, zo noteert hij herhaaldelijk, te schrijven ‘wat de geest ziet en
voelt’. Want sprekend, naar wij menen, voor zich zelf, zegt hij in zijn preek over ‘de
Expliciete en Impliciete Rede’, ‘De geest beweegt zich heen en weer, verwijdt zich
en streeft voorwaarts met een snelheid die spreekwoordelijk werd, met een subtiliteit
en een lenigheid die spotten met alle onderzoek. Hij gaat voort van punt tot punt,
verovert er één door een aanwijzing, een ander op een vermoeden, dan weer zich
bedienend van een gelijkenis, dan steunend op een aangenomen wet, vervolgens zich
meester makend van een getuigenis, dan vertrouwend op een populaire indruk, of
op een verborgen instinct of een vage herinnering, en zo komt hij vooruit ongeveer
als de beklimmer van een steile rots, die snel van blik, vlug van hand en vast van
voet opstijgt, hoe, weet hij zelf niet, door persoonlijke begaafdheid en door oefening,
eer dan volgens vaste regel’.
Deze minutieuze en machtige analyse met het meesterlijke, expressieve beeld op
het einde, beschrijft de werking van wat hij in 1840 noemde de ‘impliciete rede’ en
wat hij later, in de Grammar of Assent, noemen zal de ‘illative sense’. Hij heeft de
‘levende intelligentie’ beschreven waarmee hij schrijft en argumenteert en handelt.
En dit werkt niet, zo schrijft hij, ‘volgens de regel’. Francis Bacon schrijft in zijn
Essay on Beauty over de kunstenaar, ‘hij moet werken uit een gevoel van blijheid,
zoals een musicus die een treffende melodie vindt, en niet uit regelmaat’. Al het
artistieke in Newman was gericht op het ontwikkelen van deze blijheid, dat hij de
waarheid mocht dienen. Feiten moesten warmte hebben om te kunnen voortleven.
Theologie moest een doel gegeven worden. Dit kan de kunstenaar doen, voorzien
van kennis. Newmans methode is, in bewogen taal de innerlijke bewogenheid van
zijn geest te openbaren. De uitwerking van een gedachte is de uitwerking van een
innerlijk thema met variaties, en het persoonlijk stempel van zijn schriftuur bestaat
in deze zin voor heldere bewogenheid evenals in muziek. Zoals muziek heeft het een
neiging om diep in te dringen in de geest zijner hoorders. Het blijft hangen in de
herinnering. In zijn lezing over ‘Litteratuur’, gehouden te Dublin in 1858, horen wij
impliciet en expliciet dit proces in werking. Hij merkt op dat ‘terwijl de meesten de
taal gebruiken zoals zij die vinden, de oorspronkelijke geest haar onderwerpt aan
zijn eigen bedoelingen en haar smeedt overeen-
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komstig zijn eigen behoefte. De menigte en opeenvolging van gedachten, begrippen,
gevoelens, verbeeldingen, aspiraties, die in hem opdringen.... de drang en de stuwing
van zijn intellect, tracht hij te verbeelden: hij wil alles tot uitdrukking brengen in een
passende taal, die even vormrijk is als zijn innerlijke geesteswerking en tevens analoog
daarmee, de trouwe weergave van zijn intense persoonlijkheid, zijn binnenwereld
begeleidend als haar schaduw’. En dit is, zoals wij suggereerden, zowel een voorbeeld
van de bewogenheid van zijn ‘levende intelligentie’ als een concrete beschrijving
hoe litteratuur geboren wordt.
Over Newmans stijl heeft Hopkins in een brief aan Coventry Patmore van 1887
gezegd, dat deze ontstond uit ‘gecultiveerde en hoog erudiete conversatie’. Inderdaad!
Hoewel Newman in zijn jeugd Gibbon onder vele andere schrijvers las en diens stijl
navolgde, wilde hij dat zijn stijl ‘natuurlijk’ zou zijn op de wijze als Coleridge die
beschreef in Biblographia Litteraria, noch boekachtig, noch vulgair, noch riekend
naar de lamp of naar de stal: ‘Het is de stijl van een gentleman in waardige
conversatie’. En deze hoog-ontwikkelde natuurlijke stijl is in de hoogste mate geschikt
voor het benaderen van andermans mentaliteit. Over de Grammar of Assent merkt
Wilfred Ward aardig op: ‘Zijn auteur begint niet met vast te leggen hoe de mensen
móéten denken, maar tracht eer aan te tonen hoe zij denken’.
Zoals elk musicus heeft Newman een afschuw van stijfheid, van abrupte, gestremde
beweging. - ‘Sommigen’, zegt Charles Lamb, ‘schrijven alsof zij, al schrijvend, een
kroontje dragen’ - en aan zijn zwager geeft Newman enige welbekende
waarschuwingen over de edele schrijfkunst. ‘Wees niet te opstelachtig, d.w.z. begin
niet zo: “Van alle deugden die de menselijke inborst sieren....”, gebruik liever de
conversatietoon en spring midden in je onderwerp. Maar anderzijds wees niet te
abrupt of te vrijpostig. Wees vlot en neem de middenweg. .... En nu heb je aanwijzing
genoeg om goed te schrijven’.
Het is de levende conversatietaal, ‘met haar stem, haar toon en haar tred’, die
Newman verkiest om zijn zich vormende gedachten in te kleden. Maisie Ward heeft
wijselijk opgemerkt dat veel van Newmans macht over ons als schrijver ligt in de
krachten die hij in bedwang houdt, en men heeft, hem lezend, een mysterieus besef,
dán meer dán minder, van waar zijn bewogen gedachte hem heenvoert. Zo dramatisch
en actueel immers zijn zijn beelden, zo gevoelig en nauwkeurig zijn de nuanceringen
zijner gedachten, zo bevallig en toch zo zeker zijn de overgangen van rede naar
verbeelding, dat er niets romantisch mysterieus is in het weefsel zijner schrifturen,
maar alles van de vertrouw-
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volle blijheid van de genius, die zijn stof vorm geeft met de lichtheid, de elasticiteit
en de diepte van de rijpe eenvoud.
In een schrandere en stimulerende dissertatie over the Art of Newmans Apologia,
geschreven in 1945, heeft Walter E. Houghton van de Yale-Universiteit zeer juist
opgemerkt dat ‘wat de toegang tot Newmans stijl zo moeilijk maakt (en dit mag
gezegd worden van proza-critiek in het algemeen) is de neiging stijl te behandelen
als een afzonderlijke entiteit’. In een vroegere notitie in zijn vaak herzien en
bijgewerkt dagboek lezen we, ‘ik schreef zelden zonder op stijl te letten en daar mijn
smaak slecht was, was ook mijn stijl slecht. Ik schreef in stijl zoals een ander in
verzen schrijft of zingt in plaats van te spreken of danst in plaats van te wandelen.
Ook droeg mijn Evangelische toon bij tot die slechte smaak’.
Maar zijn opvatting van waarheid werd zo subtiel, zo brandend, dat het onmogelijk
zou geweest zijn te menen dat hij schreef om te schrijven. Zijn doel was enkel ‘te
doen wat zo moeilijk is, helder en nauwkeurig mijn mening te zeggen: dit is het
loutere beginsel van al mijn correcties geweest’. Een ander van zijn woorden is ‘te
verlichten’ en (denkend aan zijn lezing over de ‘Verlichtende Genade’) zijn
geschreven woord wil, zo ver mogelijk als zijn eigen toegewijd, menselijk vermogen
reikt, ‘gracieus’ zijn. Hij beoefent de stijl als een muziekinstrument dat in helderheid
en bewogenheid de innerlijke groei en nuances van zijn mening weergeeft.
Niemand heeft ooit bewuster tegenover zijn hoorders of lezers gestaan dan
Newman. Wij hebben gezien, hoe persoonlijk zijn houding als schrijver was en
zonder de stijl van de inhoud te willen scheiden kunnen wij constateren, hoezeer de
geheel eigen bewogenheid van zijn geest degenen treft en beïnvloedt die gevoelig
zijn voor het persoonlijke. Voor hem bevat het persoonlijke een innerlijke structuur
van relaties, die een ontwikkeling aantoont van het geloof dat religieuze overtuigingen
persoonlijk zijn, en dat een waarheid die één mens bevredigt ook een ander kan
bevredigen en dat, als wij alle bronnen van onderzoek hebben uitgeput, er slechts
één waarheid blijkt te zijn. Dit mogen we misschien het ‘vaste plan van zijn tactiek’
noemen, dat wat het hart voorbereidt voor de groei der waarheid. Dit is de richting
van zijn gevoelig benaderen van andere personen.
Nu hebben we ‘de corresponderende taal’ te onderzoeken...., ‘de getrouwe
uitdrukking van Newmans intense persoonlijkheid’. Het is de taal die overtuigt en
de weg opent tot waarschijnlijkheid, die de zenuw van het geheugen raakt en de
gehele persoonlijkheid beweegt. En als we zorgvuldig toezien, zullen we het resultaat
nogal negatief bevinden.

Streven. Jaargang 8

419
Negatief in die voorhandse zin dat veel zal moeten weggeklaard worden alvorens
een positieve houding tegenover de waarheid kan aangenomen worden. Toch is zijn
geest zo breed en omvattend dat, al beseffen we dat het negatieve pad uiterst reëel
is, we dit vrij kunnen verlaten voor een verdere verwezenlijking in de opgang naar
goddelijke waarheid. Of we ons dit bewust worden in, zeggen we, de lange en
omvattende bewerking der Apologia, of in een onopvallende sententie, deze beweging
van negatief tot positief is gecentraliseerd in een geloof dat van mening is, dat ‘alle
gebeurtenissen, voordelig of nadelig.... strekken.... tot de triomf van onze godsdienst’.
Geen schrijver volgt een vals spoor met meer sympathie, met meer besef van een
ervaring op te doen, maar het is geheel volgens zijn temperament en het leven dat
hij leidde, dat die ervaring gevoeld wordt als een geestelijke en niet een lichamelijke
ervaring. Ofschoon hij zich steeds bewust is van ‘de aanwezigheid’ van andere
personen en dit bewustzijn gevoeld wordt met het hart, is het toch op de geest, het
edele centrum der persoonlijkheid, dat hij de aandacht vestigt en waarin hij alle
andere menselijke faculteiten tracht te concentreren. Als we dan zeggen dat zijn taal
‘verheven’ is, dan is dit zo op de meest reële wijze, want zij brengt ‘de stuwing en
opeenvolging van gedachten, begrippen, gevoelens, verbeeldingen, aspiraties’, die
een mens bewegen, terug tot het alleredelste in hem. Hij vermijdt geen intellectuele
moeilijkheden, zoals sommige religieuze schrijvers doen, maar neemt alles wat hij
ontmoet op in zijn harmonisch plan, tegenstrijdigheden vereffenend en het veld zijner
ervaring verbredend zoals de grote componisten vóór hem deden.
In Verlies en Winst, zijn autobiografisch verhaal, is de oudere assistent Mr Malcolm
in gesprek met Charles Redding, de jonge student. ‘Als we ruzie moeten maken’,
zegt hij, ‘laat het dan de rivaliteit van intellect en geweten zijn, liever dan van eigen
belang of temperament: laat ons twisten over dingen, niet over schaduwen’. Het is
deze geestesneiging die Newman tot een zwak romancier, maar tot een voortreffelijk
religieus schrijver maakt. Dit wil niet zeggen dat hij niet de kracht bezat een
conscientieus romancier te worden in tegenstelling tot een naturalistisch romancier.
Verlies en Winst tracht een naturalistische roman te zijn, maar is als roman mislukt
door gebrek aan concrete menselijkheid en karakterbeschrijving. Hij zoekt de
werkelijkheid op ander terrein en schrijft in zijn jeugd, ‘ik was van jongs af zo
opgevoed dat ik genoegen vond in het lezen van de Bijbel’. Te Oriel vinden we hem
de brief aan de Epheziërs memorizerend: ‘het is een toevlucht in eenzaamheid, op
reis en in een slapeloze nacht’, schrijft hij. Zijn beeldspraak, vooral in zijn preken,
is als een Bijbelse sterrenhemel. En wat
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zou meer karakteristiek kunnen zijn in zijn gevoelige preek, ‘Het vertrek van
Vrienden’, gehouden te Littlemore, dan dit? ‘De H. Schrift is een troost in alle
beproeving.... haar taal omsluiert onze gevoelens, terwijl ze die tot uitdrukking brengt.
Zij is heilig en hemels en breidelt en zuivert die gevoelens door ze te heiligen’. En
zo gezuiverd, gebreideld, gewijd, stroomt het persoonlijke gevoel uit zijn hart in
bevallige orchestratie, in de peroratie van deze welbekende toespraak.
Wij kunnen ons verstaan van Newmans macht om ons te treffen verdiepen, als we
zeggen dat hij de gave bezat van de gevoelige geest, de gave van geestelijke
sensitiviteit, die in staat is te delen in het geestelijk leven en in de gevoelens van
anderen. En de Christelijke kunstenaar in Newman vertolkt zijn Beschouwing der
Wijsheid met een antwoord van het gezuiverde hart en met een steeds dieper inzicht
der verbeelding, terwijl beide elkaar beïnvloeden in het soepele ritueel zijner
geschriften. En het is belangrijk te weten dat ‘het hart’ voor Newman, ‘la raison du
coeur’, niets heeft van het suggestieve mysterie der Romantici. ‘De neiging tot wat
ligt achter “feit en rede”, zo karakteristiek voor de Romantiek’, schrijft Walter E.
Houghton’, vraagt wat Keats noemde ‘negatieve aanleg’, dat wil zeggen, wanneer
iemand in staat is in onzekerheden, mysteries, twijfels te verkeren zonder enige
prikkel om tot helderheid te komen. Wat heeft de voorrang? Voor Keats was de zin
voor schoonheid voorbehouden, voor Newman de zin voor het goddelijke.
Beiden, Keats en Newman, zijn geconfronteerd met een Openbaring, met het
onuitsprekelijke dat achter de woorden ligt, maar waarvoor woorden gevonden moeten
worden. En bij Newman in het bijzonder zijn de woorden die hij vindt leidende,
verruimende woorden, woorden van ervaring, die de weg beschrijven, door hem
ingeslagen naar het mysterie van God. Hij alleen kan de gevolgen van zijn zoeken
omschrijven en van de terugwerkende invloed daarvan op hem zelf. Hierin ligt de
verklaring van het belang dat hij stelt in zijn eigen geestestoestand en van zijn
eerbiedige houding tegenover zijn onderwerp. Het is niet een irrationeel benaderen,
want de rede verwaarlozen zou de ergste misgreep geweest zijn, zoals later de
Romantici deden. Het is een benadering, waarin de rede zich beweegt in de vizie des
geloofs en warmte vindt voor de liefde van de gehele persoonlijkheid.
Het was wegens de liberalen, ‘met hun valse vrijheid van gedachte’, en hun
pretentie door de rede alleen te bepalen ‘de waarheid en de waarde van uitspraken,
die wat hun aanvaarding betreft, berusten op de uiterlijke autoriteit van Gods Woord’,
dat Newman zich zo fel tegen hen verzette en zo toegewijd de openbaring van het
woord Gods volg-
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de. ‘De rede’, zo schrijft hij in zijn lezing over de Verlichtende Genade over hen die
de rede isoleren, ‘is een soort substituut voor het gezicht en zo is het klaarblijkelijk
in menig opzicht met de andere zinnen’: en hiermee ondermijnt hij in een
evenwichtige sententie de extreme opvatting zowel van rationalisme als van
romantiek.
Zij die innerlijk zien, drukken hun vizie uit in het concrete, in een beeld, een
analogie, een metafoor en wij kunnen observeren het elastische bewegen hunner
drift, wij voelen hen zich verliezen in het onderwerp wanneer hun woorden ons
verlichten. Toch is het niet mogelijk over analogie en metafoor te spreken, tenzij
men ook spreekt over harmonie: noch kan men spreken over concreetheid of
werkelijkheid, tenzij men ook spreekt over zin en betekenis. Voor Newman staan al
deze dingen in verband met en in dienst van het geheel, de harmonische beschrijving
van het universum dat hij tracht bloot te leggen. Zijn breed geordende analogieën
van de Kerk als een microcosmos van het geschapen heelal: zijn samensmeltende
metaforen: zijn bijbelse en klassieke beeldspraak: zijn beelden uit de muziekwereld,
de zee, het spel en uit heel de natuur: zijn dramatisch gebruik van de omgangstoon:
‘hoe kan ik mij rangschikken onder de professoren van een theologie, waarvan de
klank van het woord mij al een griezeling bezorgt?’ Al deze ‘registers’ van zijn geest,
die elk een langere beschouwing zouden vergen, zijn tekenend voor hen die de
harmonie der wereld aanvaarden onder de voorzieningheid van een God, zoals
Shakespeare deed.
In zijn Leven van Newman citeert Wilfred Ward twee sententies van hem uit een
brief aan hem, Wilfred Ward, gericht. ‘De religieuze geest ziet veel dat onzichtbaar
is voor de niet religieuze geest. Zij hebben niet dezelfde evidentie vóór zich’. Voor
Newman is het woord (met een kleine w) de dienares van het Woord. Het is zo dat
de mensen mogen ‘zien en voelen’ met hun geest, dat hij schrijft, preekt en confereert.
Voor hen haalt hij zijn verborgen en intieme herinneringen voor de dag, dat hij de
mensheid moge treffen met een bevallige, heldere, machtige, gevoelvolle en delicate
stroom van woorden zoals een meester-musicus. De Heiligen, zegt hij, schreven
‘enkel dat soort litteratuur dat meer dan enig ander de overvloed des harten
vertegenwoordigt, dat meer dan enig ander nadert tot conversatie: ik bedoel
correspondentie’. Zoals zij en zoals zijn jonge vriend Gerard Manley Hopkins had
Newman de gave van de gevoelige geest en van het innerlijk licht, wat hem de macht
en de volharding schonk om de waarheid te vervolgen en haar te omhelzen met
woorden - om ‘zijn brandende getuigenis te dragen tegen het wilde, drieste werk der
mensen’.
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De Orthodoxe Kerk en de wereldraad der Kerken te Evanston
15-31 Augustus 1954
door A. v.d. Wal A.A.
DE wereldraad van Kerken, die op haar bijeenkomst te Amsterdam in 1948 tot haar
definitieve oprichting was gekomen, heeft in Augustus van het afgelopen jaar haar
bijeenkomst gehouden te Evanston bij Chicago. Evenals in 1948 te Amsterdam
hadden verscheidene orthodoxe Kerken hun vertegenwoordigers gezonden om met
de protestantse groeperingen het probleem van de christelijke hoop te bespreken.
Waarschijnlijk had men dit onderwerp gekozen omdat er in het verleden over dit
onderwerp tussen de verschillende belijdenissen weinig of geen discussies waren
gerezen en men dus kon aannemen, dat men het gemakkelijk eens zou kunnen worden.
Maar de bijeenkomst van Evanston heeft de organisatoren aangetoond, dat er zelfs
over dit onderwerp geen eenheid van opvatting bestaat en ook niet is te bereiken.
Hoe kan het ook anders, wanneer sommige leden aan de hoop een eschatologische
betekenis geven, d.w.z. al hun hoop op het hiernamaals stellen, terwijl anderen het
probleem van de hoop alleen tot uitdrukking willen brengen in de verbetering van
de sociale, economische en politieke toestanden, omdat zij geen hiernamaals erkennen.
De bijeenkomst van Evanston leverde weer het bewijs, evenals die van Amsterdam,
dat men op de gemeenschappelijke basis van een minimum aan dogmatische waarheid:
Christus als God en Verlosser, geen eenheid kan bereiken. De eenheid der Christenen
veronderstelt eerst en vooral een eenheid van geloof, die meer omvat dan de minimum
basis van Amsterdam.
Zonder deze eenheid blijft men opgesloten binnen het programma van de
aartsbisschop van Upsala, Söderblom, en bekend onder de naam van ‘Life and work’.
De directeur van het tijdschrift van het patriarchaat van Moskou vraagt zich dan
ook af: ‘Hoe kan men de eenheid onder de Christenen verwezenlijken, wanneer de
christenen niet alleen gescheiden zijn door hun godsdienstige gebruiken, door de
uitwendige belevenis van hun godsdienst, maar wanneer zij vooral gescheiden zijn
door wezenlijke verschillen zoals de wijze waarop zij de heilseconomie
beschouwen’?1).

1) Journal Moskovskoi Patriarchii; Vedernikov, April 1954, blz. 68.
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Evenals in 1948 was de patriarchale Kerk van Moskou niet vertegenwoordigd; wel
waren er vertegenwoordigers van de Russische Kerk in het buitenland. De Kerk van
Griekenland was wel het sterkst vertegenwoordigd door de professoren van de
theologische faculteiten van Athene en van Saloniki. In tegenstelling echter met de
assemblee van Amsterdam was er deze keer geen enkele Griekse bisschop over
gekomen uit Griekenland; de Griekse Kerk had zich tevreden gesteld met het
delegeren van enkele Griekse bisschoppen in Amerika.
Dit was het onmiddellijk gevolg van het protest, dat de Griekse bisschoppen in
1948 te Amsterdam hadden laten horen over de plaats die hun toen onder de
deelnemers was toebedacht en over het tekort aan eerbewijzen jegens de ware Kerk
van Christus.
Dominee Marc Boegner gaf aan dit gevoelen van de orthodoxe Kerk uitdrukking
toen hij in de Figaro van 22 September 1954 schreef: ‘Men constateert, dat de
scheiding tussen de niet romeinse Kerken zes jaar na de assemblee van Amsterdam
nog even groot is. Welke gemeenschap kan er bestaan tussen de vertegenwoordigers
van de Kerk van Ethiopië en die van het leger des Heils, tussen de vertegenwoordigers
van de Russische en van de Griekse Kerk en de leken-vertegenwoordigers van de
Methodisten of Baptisten? En zelfs tussen de Anglo-katholieken en de
gereformeerden?’ Het gebrek aan eenheid, dat in 1948 zozeer op de voorgrond was
getreden, was dus na zes jaar te Evanston nog niet opgeheven.
Het deed zich vooral gevoelen op ogenblikken, dat men een gezamenlijke eredienst
wilde organiseren. Zolang deze poging zich bepaalde tot een voorlezing uit de bijbel
of tot het zingen van psalmen, deden er zich geen bezwaren voor, maar men stuitte
wel op moeilijkheden wanneer men een Eucharistische dienst wilde organiseren en
dit deed de orthodoxen levendig het gebrek aan eenheid gevoelen. Het was voor deze
laatsten een ontgoocheling, dat men in de loop van de zes jaren na Amsterdam, nog
niets had gedaan en bereikt om dit euvel te herstellen.
De orthodoxe theologen Florovsky en Johannides vertolkten deze ontgoocheling
in een artikel verschenen in ‘Le Monde’ van 28 Augustus; zij betreurden in het
bijzonder, dat men er nog steeds niet in was geslaagd om een eenheid te bereiken,
waaraan de Katholieke Kerk zich niet langer zou kunnen onttrekken.
‘De overlevering en de bijbel zijn beide gezaghebbend in de Kerk, zodat men,
wanneer men bijeenkomsten als deze organiseert, noch de 9 eerste eeuwen van het
Christendom, noch de oecumenische concilies of de geschriften van de Kerkvaders
mag vergeten. Ook het ambt der bisschoppen is een wezenlijk deel van de Kerk en
een samenkomst, die
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geen rekening houdt met de Kerk van Rome, kan geen blijvend resultaat opleveren’.
De positie van de orthodoxe Kerken tussen de verschillende protestantse
belijdenissen, was dus buitengewoon moeilijk en het was bijna onvermijdelijk, dat
zij, evenals in Amsterdam, in de oppositie zouden komen. Zij waren naar Amsterdam
en naar Evanston gegaan in de hoop, dat zij er de Christenen zouden kunnen
overtuigen van de dwalingen, die tot de versplintering van de Kerk hadden geleid
en dat zij als de ene ware Kerk van Christus zouden worden beschouwd. Ondanks
de ontgoocheling van 1948 namen zij in Evanston opnieuw hun plaats in, omdat zij
de christelijke belijdenissen de terugkeer tot de ware Kerk wilden vergemakkelijken.
Zij begaven zich naar Evanston met de bedoeling om er voor het forum der christelijke
belijdenissen getuigenis af te leggen van de waarheid en zij deden dit dan ook iedere
keer als zich de gelegenheid daartoe voordeed.
Zij hadden gedurende de verschillende zittingen fundamentele waarheden van het
geloof te verdedigen, die ook de katholieke Kerk verdedigd zou hebben, als zij aan
de assemblee had deelgenomen. Dit bewijst eens te meer hoe dicht de orthodoxe
Kerk bij de Kerk van Rome staat.
Bij de bestudering van het algemeen onderwerp voor het voorbereidend rapport
was de orthodoxe delegatie reeds op enige moeilijkheden gestoten, zodat zij besloten
in geen geval hun stem over dit onderwerp uit te brengen. In plaats van te stemmen
brachten zij hun bezwaren naar voren en stelden nog eens de houding vast, die zij
reeds in 1927 te Lausanne hadden ingenomen.
Zij waren hiertoe wel verplicht wegens de ondogmatische houding van sommige
gedelegeerden. De orthodoxe Kerk kan aan het probleem van de Hoop slechts een
eschatologische betekenis geven, zij verwacht de eindverwezenlijking van haar hoop
in het hiernamaals. Maar onder de gedelegeerden waren er ook, die, omdat zij het
leven na de dood verwerpen, aan de hoop alleen een tijdelijk karakter gaven; zij
stelden hun hoop op een beter aards bestaan, dat de mens in dit leven gelukkiger
moet maken.
Met een dergelijke opvatting konden de orthodoxen zich niet verenigen, en zij
waren, wilden zij hun geloof handhaven, wel verplicht zich van zulk een standpunt
te distanciëren. Deden zij dit niet, dan zou het de schijn hebben, dat zij zelf niet meer
overtuigd waren de ene, heilige en oecumenische Kerk te zijn, maar dat zij zich als
de gelijken beschouwden van de overige belijdenissen op zoek naar de Eenheid. Een
dergelijke houding zou een aanslag betekenen op het leven zelf van de Kerk, die hun
door Christus was toevertrouwd. Het was een van de
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gevaarlijke klippen, die zij niet alleen moesten trachten te omzeilen, maar waarvan
zij het gevaar ook openlijk moesten aantonen.
‘Wij kunnen ons geen denkbeeld vormen van een Kerk waarin sommigen
aannemen, dat de H. Schrift de enige bron van de goddelijke Openbaring is, terwijl
anderen menen, dat de Overlevering een noodzakelijk complement is. Wij kunnen
niet geloven, dat zij, die aannemen, dat de dienaren van de Kerk door Christus zijn
aangesteld, het eens kunnen worden met hen die hieraan twijfelen. Het is daarom
ook nutteloos het begrip Sacrament nader te willen bepalen wanneer men het niet
eens is over het aantal sacramenten, hun betekenis, hun wezen en over hun
uitwerking’.
De metropoliet van Heliopolis, Mgr Gennadios, had trouwens de vergadering al
dadelijk bij het begin hierop gewezen en nog eens ten overvloede herhaald in welke
geest de orthodoxe gedelegeerden aan de assemblee deelnamen: zij wilden zonder
omwegen getuigenis afleggen van hun geloof en zij waren niet gekomen om over de
waarheden, die de onverdeelde Kerk van de eerste tien eeuwen had aanvaard, te
discuteren.
Ziehier trouwens de officiële verklaring, die Mgr Michael, orthodox bisschop van
New-York in de voltallige vergadering aflegde en die van dezelfde geest is bezield:
‘Het is niet voldoende om enkele waarheden aan te nemen, hoe fundamenteel die
ook zijn, b.v. dat Christus God en Verlosser is, maar men moet alle waarheden, die
door de oecumenische concilies zijn vastgesteld, aanvaarden. Ook mag men zich
niet tevreden stellen met formules, die men van het leven en van de ervaring van de
Kerk heeft losgemaakt. Het herstel van de eenheid van de Christenheid, dat het
program is van de wereldraad der Kerken, kan alleen worden verwezenlijkt op grond
van de dogmatische basis van het geloof van de oude en onverdeelde Kerk zonder
dat er iets van mag worden weggelaten. De orthodoxe Kerk kan niet aannemen, dat
de H. Geest alleen door de bijbel tot ons spreekt, maar Hij spreekt en getuigt ook in
de volheid van het leven van de Kerk en in haar ervaringen. De bijbel kan alleen
begrepen worden in verband met de apostolische overlevering, die ons eveneens de
authentieke verklaring geeft van het Woord Gods’.
Als katholiek zouden wij tegen deze verklaring van Mgr Michael nog het een en
het ander kunnen aanvoeren, vooral wat betreft het begrip oecumenisch concilie,
waarin de orthodoxen van de katholieke opvatting afwijken, maar over het algemeen
zouden wij te Evanston dezelfde reserves hebben moeten maken.
De definitieve tekst, die door de voorbereidende commissie was uit-
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gewerkt en aan de leden ter discussie was aangeboden, bevatte nog een andere passage
waarmee de orthodoxe Kerk niet accoord kon gaan, n.l. de te bereiken eenheid.
In het 2e hoofdstuk: ‘De eenheid van de Kerk’, par. 3 No 46 lezen wij: ‘Door haar
natuur is de Kerk, als instrument en als verafbeelding van het Rijk Gods op aarde,
een. Daar waar Christus, de Enige, door de bediening van het woord en van de
Sacramenten werkt en waar deze een apostolische getuigenis van Hem geven, daar
is de ene ware Kerk’.
Bij het lezen van deze verklaring, zou men kunnen menen, dat de voorbereidende
commissie hier de veroordeling van enkele van haar leden uitspreekt, tenzij de
verklaring tot stand gekomen is onder invloed van de Anglikaanse ‘takken’-theorie.
In ieder geval, de orthodoxe Kerk kon menen, dat men eindelijk recht deed aan
haar opvatting, dat zij alleen de ene en onverdeelde Kerk is, omdat zij de volheid
van de apostolische getuigenis en de volheid van de Sacramenten bezit.
Maar deze mening wordt in de volgende par. No 47 en in par. 51 grondig vernietigd,
waar verklaard wordt: ‘Wij moeten echter bekennen, dat de eenheid van de Kerk
door de talrijke verdeeldheden zozeer is verborgen, dat wij er wel de spot mee schijnen
te drijven, wanneer wij er over spreken. Maar de Kerk van Christus weet met
zekerheid, dat haar eenheid in Christus eerst duidelijk zal blijken op het einde van
haar omzwervingen; haar eenheid is afhankelijk van de laatste structuur (lees:
verwezenlijking) van de werkelijkheid (no 47)’. En in no 51: ‘Wij zijn het niet eens
over de wijze waarop de eenheid van de Kerk verwezenlijkt zal worden. Onze
besprekingen hebben ons nog geen gemeenschappelijke overtuiging bijgebracht over
de weg, die wij zouden kunnen volgen om de eenheid te bereiken’.
De bedoeling van de commissieleden, die het rapport samenstelden, is dus wel
duidelijk; zij wilden de verwezenlijking van de hoop op de eenheid van de Kerk
uitstellen tot het laatst der tijden, tot de wederkomst van Christus. Voor een dergelijke
opvatting, die haar diepste overtuiging, dat Christus maar één Kerk heeft gesticht en
de eenheid dus reeds nu bestaat, in gevaar brengt, mocht de orthodoxe Kerk niet
onverschillig blijven.
Mgr. Michael verklaarde daaromtrent dan ook nog: ‘De volmaakte eenheid van
de Christenen moet niet zo worden uitgelegd alsof zij alleen bij de wederkomst van
Christus verwezenlijkt zal worden. Wij moeten bekennen, dat zelfs in onze tijd de
H. Geest over de wereld waait en alle gelovigen naar de eenheid leidt. De eenheid
van de Kerk mag niet als een toekomstige gebeurtenis worden beschouwd, zij bestaat
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nu reeds en zal op de laatste dag wanneer Christus zal wederkomen, alleen haar
voltooiing ontvangen’.
Mogen wij echter zeggen, dat door de afwijzende houding van de orthodoxe Kerken
de vergadering van Evanston in haar opzet is mislukt en men nog even ver van de
eenheid is verwijderd als vóór 1948?
Ik geloof het niet. Juist door hun afwijzende houding hebben de orthodoxe Kerken
er nog eens de nadruk opgelegd, dat men de eenheid der Christenheid niet kan
bereiken door een werktheorie, en op grond van een minimum aan dogmatische
waarheid. De houding van de orthodoxe Kerken heeft de assemblee weer eens
aangetoond, dat de ware eenheid alleen bereikt kan worden op het dogmatisch terrein,
dat zij tot nu toe heeft willen uitsluiten. Wij kunnen dus niet zeggen, dat de
bijeenkomst van Evanston een totale mislukking is geworden, al hebben de leden
dan ook niet ten volle bereikt wat zij hoopten te bereiken. De tegenwoordigheid en
de verklaringen van de orthodoxen zijn voor hen een vingerwijzing in welke richting
zij de eenheid moeten zoeken, een aanduiding, die de katholieke Kerk haar sinds
lang heeft gegeven en waarvoor wij de Orthodoxe Kerk alleen maar dankbaar kunnen
zijn.
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Toneelkroniek
Toneel in Nederland
door Jan Ros S.J.
DE vraag naar goed toneel neemt toe, het aanbod af. Daaruit zal moeten volgen dat
de waarde van het artikel stijgt; helaas niet even zeker dat ook de qualiteit ervan
beter wordt.
Haagse en Nederlandse Comedie denken erover het aantal van hun voorstellingen
te verminderen en met name dat van de uitkopen. Daardoor hopen zij het vermoeiende
reizen en trekken tot enigszins redelijker proporties terug te brengen, wat de artistieke
prestaties ten goede moet komen. De Nederlandse Comedie b.v. geeft immers ongever
zeventig procent van haar uitvoeringen buiten Amsterdam.
Daarbij komt nog het spelen en repeteren van vele stukken tegelijk. Bij lichte en
gemakkelijke stukken, die vooral routine vragen, zal dit nog gaan, bij belangrijke
werken, die veel studie en voorbereiding eisen, komt er echter al spoedig een ogenblik
dat de gevolgen van deze praktijk aan de dag zullen treden. Onze waardering voor,
ondanks deze moeilijkheden, toch goede voorstellingen kan er groter om worden,
maar niet te ontkennen valt dat deze niet zelden de indruk wekken van niet af te zijn.
Vooral de eerste-klaskrachten met grote rollen hebben door dit alles geen of weinig
tijd tot concentratie. Enigen van hen echter en vrij veel jongeren hebben, ook al zijn
zij aan een gezelschap verbonden, weinig of niets te doen, anderen zijn geheel en al
werkeloos. De wereld van het toneel blijft er een van merkwaardige tegenspraken
en moeilijkheden.
Meer en meer worden onze schouwburgen bezocht door een georganiseerd publiek
of door bezoekers die een abonnement hebben. Het publiek wil dit zelf. Maar meer
dan eens krijgt het zodoende een stuk voorgezet, waar het helemaal niet op had
gerekend en dat zulk een publiek niet ligt. Dikwijls ontdekken zij eerst in de zaal
wat er die avond zal worden gegeven. En een publiek dat op een ‘avondje uit’ had
gerekend moet dan Electra of De drie zusters ondergaan. En deze organisaties eisen
dan een stuk dat nog niet in hun stad is gespeeld.
In meerdere provincies is daarom de gedachte ontstaan aan een eigen beroepstoneel.
Met het gezelschap Theater is dit voor het oosten van ons land, met name voor
Gelderland en Overijsel, reeds verwezenlijkt. Eén groot zuidelijk gezelschap voor
Limburg en Noord-Brabant blijkt onmogelijk. Beide provincies willen nu op
toneelgebied hun eigen weg gaan. In Limburg bestaat de Speelgroep Limburg die
zich, ofschoon maar langzaam en met moeite begint in te burgeren. Grote vraag en
onvoldoende aanbod in Brabant hebben een commissie van onderzoek tot de conclusie
gebracht, dat de oprichting van een eigen gezelschap niet lang meer mag worden
uitgesteld. Ook in het noorden, met name in Groningen, zijn stemmen hiervoor
opgegaan, te vroeg blijkbaar, zodat tot een radicale wijziging van de nog onzekere
plannen moest worden besloten.
Niet weinig steden ook hebben plannen voor een nieuwe schouwburg. In Deventer
zijn deze met succes verwezenlijkt. Minder gelukkig was Rotterdam-
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Zuid, waar reeds spoedig veranderingen in het gebouw moesten worden aangebracht
en zeker de foyers veel te klein zijn. De Amsterdamse Stadsschouwburg, waarin ook
altijd nog de Nederlandse Opera een onderdak moet vinden, vierde haar zestigjarig
jubileum met een spectacle coupé dat aan de zware kant en vrij somber van karakter
was. Maar het heeft artisten als Else Mauhs, Jan Musch, Albert van Dalsum en
Jacqueline Royaards-Sandberg gelegenheid gegeven weer eens op te treden. De
Nederlandse Comedie leverde een enigszins verkorte Elckerlyc als haar bijdrage.
Dit gezelschap heeft zich in Amsterdam en daar buiten terecht een goede naam
verworven en bevat veel eerste-klaskrachten. Spreken over ‘malaise’ bij deze groep,
zoals is gebeurd, lijkt wellicht te sterk. Toch krijgt men wel de indruk, dat er
moeilijkheden zijn. Stabiel lijkt de Haagse Comedie. Over het Rotterdams Toneel
in zijn huidige samenstelling zou het trekken van conclusies voorbarig zijn. Maar
een eenheid is het nog niet en het repertoire is beslist mager. Laten wij hopen dat dit
alleen beginmoeilijkheden zijn. Merkwaardig mag worden genoemd, dat het
gezelschap in Amsterdam in serie speelt. Bij de Toneelvereniging is het moeilijk een
vaste koers te ontdekken. Theater in Arnhem werkt hard en kan op enige successen
en enkele belangrijke voorstellingen - wat lang niet altijd hetzelfde is - groot gaan.
Van Puck kan men dit minder constateren dan vroeger wel eens het geval is geweest.
Een nieuwe groep Studio wil ook interesse voor het toneel wekken bij publiek dat
met deze kunst nog niet is vertrouwd. Ter herdenking van Ludvig Holberg's sterfdag,
tweehonderd jaar geleden, gaf het een aanvaardbare opvoering van diens Hendrik
en Pernille. Het Paradijsje van Herman Ortner bleek een te kinderlijke of
kinderachtige klucht om ondanks het enthousiasme van de spelers te voldoen, zeker
in Amsterdam. Het gezelschap zal bij wijze van proef enige subsidie gaan krijgen.
Blijft nog het vraagstuk - want een vraagstuk is het - van de stukken. Regie, spel,
décors, costuums en verlichting kunnen zeer geslaagd zijn, maar als het stuk niet
overtuigt, kan een voorstelling moeilijk gelukken. En als wij de opvoeringen van
onze verschillende gezelschappen overzien kunnen wij dikwijls constateren dat er
met toewijding, talent en enthousiasme is gewerkt, maar dat toch de resultaten niet
bevredigend zijn en evenredig aan alle inspanning.
In de afgelopen maanden (September-Januari) zijn er vrij weinig reprises en dus
veel nieuwe stukken gespeeld. De meeste waren natuurlijk blijspelen of als zodanig
bedoeld. Nauwelijks vertegenwoordigd was het Nederlandse stuk.
Van buitenlandse gezelschappen kwam alleen het Nationaal Toneel van België
op bezoek in Rotterdam. Het heeft Heksenjacht van Arthur Miller gespeeld, als De
Vuurproef een jaar geleden door de Nederlandse Comedie opgevoerd. Moderner in
aankleding, meer ouderwets van spel en anders van temperament, kon de opvoering
van het Belgische gezelschap een vergelijking met die van het Nederlandse tenvolle
doorstaan.
Van de aangekondigde Shakespeare-voorstellingen heeft tot dusver alleen die van
Een Midzomernachtdroom plaats gehad. Zij werd groots opgezet gegeven door de
Haagse Comedie in het kader van de Haagse Kunstmaand. Medewerking verleende
het Residentie Orkest met muziek van Felix Mendelssohn en het nieuwe Nederlandse
Ballet. Dit laatste viel uit de sfeer en de vertaling van Werumeus Buning leek niet
zeer geslaagd. Veel zorg, moeite en geld was er besteed om deze hoge eisen stellende
droom van de jonge dichter ten tonele te
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brengen, maar het echte feest wilde maar niet komen. Geen eenheid van stijl hield
de drie intrigues uit drie geheel verschillende werelden bijeen. Heel de Griekse
afdeling bleef vrij onbeduidend en de liefdesparen misten allure, Puck was een
buitelende straatjongen en van elfen was weinig te bespeuren. Het sextet van
handwerkslieden was geslaagd en vond in Albert van Dalsum een prachtige leider.
Elisabeth Andersen als Titania en Gijsbert Tersteeg als Oberon brachten door hun
hoogstaand spel de feestelijkheid van de droom en het sprookje in deze overigens
wel kleurige maar aardse en weinig poëtische opvoering.
Jean Giraudoux nummert zijn bewerking van de zeer oude legende van Amphitryon,
die ondanks zichzelf rivaal van een god was bij zijn eigen echtgenote, als Amphitrion
38. Van de 37 vóór hem hebben twee bekendheid gekregen en behouden. Het lijkt
wel zeer waarschijnlijk dat die van Giraudoux zich bij de meerderheid zal aansluiten.
Het stuk begint reeds te verbleken. De schrijver had meer belangstelling voor ideeën
dan voor dramatische handeling, meer voor conversatie dan voor ideeën en deze dan
in dialogen van onvertaalbaar Frans, waarin de nuances van de tekst en de wending
van de zinnen het voornaamste zijn. Het gegeven is rijk aan komische mogelijkheden
en leent zich ook voor een tragedie. Giraudoux probeert de ernstige ondergrond te
verstoppen in luchtige grapjes en spitsvondige dialogen over huwelijkstrouw,
vriendschap en oorlog, sierlijk, ironisch en soms wat melancholisch. De opvoering
van dit werk door de Nederlandse Comedie had iets van plechtigheid over zich.
Giraudoux en plechtigheid zijn echter water en vuur.
Een reprise was ook Fanny van Marcel Pagnol, door het Rotterdams Toneel op
Nieuwjaarsdag gegeven. Het stuk is het tweede uit de Marius-trilogie, waarin de
schrijver een aantal volkstypen bijeenbrengt uit het leven in Marseille. Zonder nu
juist geestig te zijn geven toch de eerste drie bedrijven aan bekwame spelers
gelegenheid tot een aantal amusante en levendige scènes. Door de leden van het
Rotterdams Toneel is van deze gelegenheid een ruim gebruik gemaakt. Het laatste
bedrijf met zijn vele gepraat over onbehagelijke onderwerpen is echter onverteerbaar.
Succes zal deze voorstelling wel brengen.
Niet was dit het geval met Zo zijn onze manieren van William Congreve, waarmee
het de nieuwe schouwburg in Rotterdam-Zuid opende. De keuze van dit langdradige
en ondoorzichtige blijspel kan niet anders dan een misgreep worden genoemd. In
een rijke aankleding bleef de opvoering stijlloos en werd soms grof. De soms ver
uiteenlopende krachten die erin optraden waren duidelijk niet op elkaar afgestemd.
En ook spreken van een stuk vol slechte zeden maar met een goede moraal is een
vergeefse poging om dit klassieke blijspel te redden dat ronduit vervelend moet
worden genoemd.
Als zijn eerste officiële première wil het Rotterdams Toneel Assepoester in
Wallstreet van Howard Teichmann en George S. Kaufman beschouwd zien, in de
kern een misschien reeds oud simpel blijspel tot een wat lange klucht over het
Amerikaanse zakenleven in revuevorm verwerkt. Een vriendelijke aandeelhoudster
in een geweldige onderneming krijgt een klein baantje om haar van het stellen van
lastige vragen af te houden. Zij wordt chef van de ter harer eer opgerichte afdeling
relaties met aandeelhouders. Zij werkt hard, krijgt grote invloed en is tenslotte in
staat de vier ‘lelijke zakenmannetjes’ te doen vervangen door de vroegere betere
baas, die tijdelijk als minister van het toneel was verdwenen. Handig en vlot
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den en opgesierd door filmfragmenten, televisie en de stem van een verteller.
Ontwapenend en parmantig was Nell Koppen als de aandeelhoudster met haar
argeloze humor en veel gezond verstand, een tweede middelpunt John Gobau als de
man van de daad vol drukte maar eerlijk. Onder de lichte regie van Jan Teulings
werd het stuk met élan en plezier gespeeld.
De merkwaardige meneer Pennypacker van Liam O'Brien, eveneens door het
Rotterdams Toneel op zijn repertoire genomen, is een van die stukken, waar de
dagbladen nog wel iets goeds van kunnen zeggen, de weekbladen reeds minder en
dat voor een bespreking in dit overzicht nauwelijks in aanmerking komt. Het
merkwaardige van de meneer, die in deze zotte, onmogelijke en platvloerse klucht
de hoofdrol speelt, is dat hij in twee verschillende steden twee grote zaken onder zijn
directie heeft maar ook daar een gezin heeft gesticht. Na 25 jaar wordt deze
merkwaardigheid toevallig ontdekt en door meneer als in zijn levensopvatting de
meest gewone zaak van de wereld verdedigd. Van humor kan men zeker de schrijver
niet beschuldigen. Het geval wordt nog pijnlijker doordat een kinderschaar van
halfwas dilettanten door haar gedrild optreden de geestigheid moet verhogen.
Kort zijn kunnen wij ook over Hippo danst, door Robert Marley bewerkt naar het
lege geval van André Roussin dat Les Oeufs de l'Autruche heet, en opgevoerd werd
door de Haagse Comedie. Het is plezierig te constateren dat, ondanks de aanleiding
tot goed spel die deze klucht gaf aan Cees Laseur en Ida Wasserman, het stuk vrijwel
eensgezind door de pers als beneden de stand van de Haagse Comedie is beschouwd.
Ook van geringe betekenis maar tenminste gelegenheid tot een gezellig avondje
uit is bij de Toneelvereniging Geld te geef van Walter Black en William Mendrek.
Niet weinig draagt hiertoe Frits van Dijk bij als de oude opa die valse munter wordt
tegen wil en dank doordat hij zijn vroeger beroep, graveur aan de rijksmunt, als
hobby blijft beoefenen.
Dat in Een theehuis voor Tobiki, door John Patrick naar een roman van Vern
Sneider voor het toneel bewerkt en door de Haagse Comedie als openingsstuk van
het seizoen gekozen, een tolk de verschillende gedeelten aan elkaar moet praten, is
een bewijs dat dit stuk niet erg hecht is gebouwd. Ook de tekst is niet altijd geestig,
maar de situaties zijn dit dikwijls wel.
De Amerikaanse kolonel Purdy en zijn helper kapitein Fisby moeten de bewoners
van Okinawa de beginselen van de democratie bij brengen. Maar deze blijken al
spoedig gelukkiger met een theehuis dan met een school en rijker met
whisky-stokerijen dan met huisvlijt en lezingen. Het is een vrolijk en luchthartig stuk
met een gezonde zelfspot over de zegeningen die het Amerikaanse bezettingsleger
rondom zich verspreiden wil. In de vlotte opvoering was zeer gelukkig de oosterse
locale sfeer getroffen.
Om de achtergrond van Ierse sfeer en mentaliteit is aantrekkelijk De duivel kwam
uit Dublin van Paul Vincent Carroll, waarmee de Toneelvereniging geen kwade beurt
heeft gemaakt. Het stuk geeft een nogal wonderlijk smokkelverhaal waarin een
controleur uit Dublin, gezonden om aan het smokkelen een einde te maken, natuurlijk
heel het betreffende dorp tegen zich verenigd vindt. Hij moet het dan ook afleggen
en onverrichterzake weer aftrekken of liever op een snelle en onbegrijpelijke manier
‘bekeerd’ door de andere hoofdpersonen uit het stuk, nogal vreemde en soms wel
onmogelijke wezens. Maar dit stel dronkelappen heeft gevoel voor poëzie en humor,
zij zijn vrolijk en hebben fantasie. Bevrij-
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dend lijkt het dat er ergens ter wereld nog mensen zijn die geen haast hebben.
In vertaling en opvoering was de goede toon getroffen al ging het nogal eens druk
toe in dit soms dicht bij de klucht komende blijspel van een zwakke schaduw van
Synge. Maar van de gelegenheid om een aantal markante typen op het toneel te zetten
is door de spelers een dankbaar gebruik gemaakt.
Dat echter een hele avond drukte en overdrijving van het goede te veel is heeft
Puck bewezen met Kapers op de kust van Jean Clevers en Guillaume Hanoteau. In
deze waarschijnlijk als een parodie op de ouderwetse draak en de avonturenroman
bedoelde te lange en lawaaierige klucht zijn de schrijvers hun doel voorbijgeschoten.
Onder regie van Georges Vitaly werd het geval door het gezelschap met veel vaart,
bravoure en enthousiasme gespeeld.
Iets van deze stemming zat blijkbaar nog in de groep toen zij kort daarna Het
wederzijds huwelijksbedrog van Pieter Langendijk ten tonele brachten.
De pers stond tegenover deze voorstelling over het algemeen zeer welwillend,
protest is er echter gekomen uit kringen van het onderwijs. Terecht, dunkt mij. Eerbied
voor tekst, bedoelingen van de schrijver en sfeer waarin hij schreef was afwezig. Het
stuk was tot een klucht geworden, bedoeld om er pret mee te maken en wekte de
indruk dat ook regie en spelers van het idee waren uitgegaan - Tine de Vries vormde
als Klaar een uitzondering - dat zonder druk en soms grof chargeren dit werk geen
kans meer had. Dit is des te meer te betreuren omdat dit stuk toch wel op de eerste
plaats zal zijn gekozen om het voor de schoolgaande jeugd op te voeren en omdat
het de enige bijdrage is die de vaderlandse toneelschrijfkunst tot dusver in dit seizoen
heeft geleverd.
Behalve natuurlijk dat traditie getrouw ook dit jaar Gijsbreght van Aemstel op het
toneel van de Amsterdamse schouwburg en van vele andere plaatsen in ons land voor
een talrijk publiek zijn stad heeft ten onder zien gaan en haar roemrijke toekomst
heeft horen voorspellen. Ook als men rekening houdt met enige rolveranderingen,
die door ziekte en andere omstandigheden noodzakelijk waren, kan men geloof ik
niet zeggen dat winst op de vertoning van verleden jaar te constateren valt. Er waren
goede momenten maar een eenheid was ook nu niet bereikt, van strakke stijl of
indrukwekkendheid was geen sprake.
Om tot de blijspelen terug te keren: met Sabrina van Samuel Taylor heeft Theater
beslag op een stuk gelegd, waarvan het succes verzekerd leek en ook reeds gebleken
is. Niet dat dit werk zo iets bijzonders is, maar het heeft een zekere naam gemaakt,
men weet niet juist waarom, het is ouderwets-gezellig en vrolijk al brengt het weinig
verrassends. Ko Arnoldi, die ook fris en met vaart het stuk regisseerde, en Kees
Brusse blonken erin uit. Lies Franken speelde innemend de titelrol, het jonge meisje,
dat na een verblijf in Parijs thuis komt het hart van de oudste en jongste zoon van
een steenrijke familie verovert, en de assepoester die een dollarprinses blijkt, tenslotte
haar geluk vindt.
Zowel Eliot als Fry kunnen erop rekenen dat hun werk vrij spoedig in ons land wordt
opgevoerd. Nederlandse en Haagse Comedie zorgen daarvoor. En dit is goed, want
hun werk is in de mode en moet ook hier worden gebracht. Waar echter niet uit volgt
dat deze stukken ook geslaagd mogen worden genoemd. Dit zijn zij immers beslist
niet.
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schrijvers van toneelspelen in verzen. Zij hebben een omslachtige manier om ons
iets mee te delen en theoretiseren in een daarvoor geheel en al
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ongeschikte vorm. Zij pretenderen meer dan zij geven, hun mensen zijn geen karakters
maar bedenksels, die dikwijls onnatuurlijk spreken en niet zo heel veel te zeggen
hebben. Beide laten hun spelers lopen in een leegte.
Eliot beschouwt zijn werk als een experiment naar het onbereikbare ideaal van
het versdrama. Zijn ideeën over toneel heeft hij gegeven, enkele zeer geslaagde
dramatische passages geschreven, maar een toneelstuk nog niet. Conceptie en situatie
van zijn werken zijn daarvoor niet dramatisch genoeg. De particuliere secretaris van
deze moeilijke Engelse dichter brengt een groot aantal ingewikkelde gegevens rond
vondelingen en verwisselde onechte kinderen. Diepere bedoelingen worden gezocht
en ook zoveel gevonden, dat het noch voor deze bedoelingen noch voor het stuk
pleit. Ik wil niet proberen daarvan er hier een over te nemen of een nieuwe eraan toe
te voegen. Gelukkig is dit laatste stuk minder een godsdienstoefening in vermomming
dan vorige wel eens lijken.
Het werk werd bij de Nederlandse Comedie zwaar en traag geregisseerd en
gespeeld, behalve door Mien Duymaer van Twist. Daardoor werd het saai. Het
voornaamste winstpunt van de avond was wellicht de terugkeer van Nel Stants op
ons toneel al had zij hier niet veel meer te doen dan een schimmige dea ex machine
te spelen. Een succes is het stuk niet geworden.
Evenmin trouwens Christopher Fry's winterspel Het donker is licht genoeg. Het
is serieuzer dan zijn andere jaargetijdenstukken, de taal soberder en minder overladen,
maar voor mij daardoor nog ongenietbaarder en minder verteerbaar. De figuren die
erin rondwandelen en vooral veel praten, ook op de meest ongelegen ogenblikken,
zijn onduidelijk zoals ook hun onderlinge verhouding. Het meest interessant zijn de
gedeelten die eigenlijk gemist kunnen worden in dit onechte schimmenspel, dat in
de vuurlinie speelt, wat niet belet dat het er gewoonlijk nogal kalm toegaat en traag
ondanks de vele gebeurtenissen.
Hoofdfiguur is gravin Rosmarin Ostenburg, een vrouw met een onbegrensd
meegevoel voor alle bedrukten en een vanaf het begin volmaakte dame. Wij zijn in
1848. De Hongaren zijn in opstand tegen de Oostenrijkse regering. In het begin van
het stuk is de gravin afwezig en haar omgeving is daarover ongerust. Zij komt echter
terug en brengt de vroegere echtgenoot van haar dochter mee, Gettner, een mislukt
schrijver en verbitterd man. Hij is gedeserteerd uit het Hongaarse leger. De gravin
verleent hem onderdak en bescherming, zelfs als kolonel Janik dreigt haar schoonzoon
als gijzelaar mee te nemen. Als de rollen zijn omgedraaid verbergt zij Janik. Ook
Gettner keert terug en als ditmaal de Oostenrijkers binnenkomen wacht hij naast het
lijk van de gravin moedig zijn lot af. De opvoering van de Haagse Comedie was
behoorlijk, wat eentonig en weinig overtuigend. Dat de spelers moeite hadden met
hun tekst lijkt mij hun moeilijk kwalijk te nemen.
Een der hoogtepunten van het seizoen tot dusver was de voorstelling van De drie
zusters van Anton Tsjechow door de Nederlandse Comedie, waarmee tevens het feit
werd herdacht dat vijftig jaar geleden deze grote Russische verteller en toneelschrijver
gestorven is. In dat jaar begon ook de regisseur Peter Scharoff zijn loopbaan aan het
toneel. Ook voor het Nederlandse toneel heeft deze Rus, die hier dikwijls stukken
regisseerde, grote verdiensten.
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Tsjechow's laatste stukken kennen geen protagonist. Stemmingen, sfeer en
gevoelens spelen hier de hoofdrol. Zij gaan over eenzame, overgevoelige mensen
met hun eigen dromen, illusies, leed en mislukking. Hun verlangens gaan uit
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naar iets dat hun leven inhoud kan geven. Alleen deze verlangens kennen zij, niet
het geluk. Maar zij hebben de hoop niet verloren dat er eens verlossing komen zal.
In deze wat melancholische drama's in halftinten is iedere figuur een portret, maar
het geheel meer dan de som van al deze portretten.
Reeds in 1950 is dit stuk door ‘Comedia’ in een in hoofdzaak dezelfde bezetting
gespeeld. Ook nu weer heeft Scharoff wonderen verricht met zijn spelers, de
moederlijke oudste zuster van Mimi Boesnach, de verbitterde Máasja van Ank van
der Moer, de gevoelige jongste zuster van Ellen Vogel. Ko van Dijk en Fons
Rademakers leverden weer knap en treffend spel, om enkelen te noemen zonder
daarmee de anderen te willen te kort doen.
Toch leek mij de voorstelling, die ondertussen reeds meer dan vijftig maal is
herhaald, sinds 1950 niet gegroeid. Terecht beschouwt Scharoff het als ideaal dat
men bij een opvoering de regisseur vergeet omdat deze achter de spelers moet
schuilgaan en verdwijnen. Maar achter deze voorstelling zag men hem voortdurend.
Het tempo was soms irriterend langzaam en daardoor vermoeiend en de spelers
stonden ‘Russisch’ te doen. Scharoff was al te volmaakt. Het had iets van een
Tsjechow-museum met Scharoff als conservator.
Door de grote klassieke Russische auteurs is Scharoff nu ongeveer heen en dus
moeten de zwakkere broeders aan de beurt komen. Dit was het geval bij de opvoering
van Ostrofsky's Het onweer door het Rotterdams Toneel. Dit stuk voert ons in een
voor ons vreemde wereld. Een zeer heerszuchtige moeder houdt haar zoon die sterk
onder haar invloed staat, en diens vrouw Katerina in bedwang. Katerina is een
romantische maar lijdelijke jonge vrouw die verlangt naar een leven waarin zij
zichzelf kan zijn. Zij wordt verliefd op een jonge man die geheel en al van zijn
tyrannieke oom afhankelijk is. Tot haar ongeluk, want geplaagd door zondebesef
ziet zij een onweer als een teken van de hemel, terwijl de dreigende woorden van
een vreemde oude vrouw haar toestand nog verergeren zodat zij geen andere uitweg
ziet dan een einde te maken aan haar leven.
In dit romantisch verhaal van een zondige liefde, gekweld door twee
machtswellustelingen, zijn de karakters slechts primitief uitgewerkt en de handeling
blijft traag en mager. Nog gerekter werd dit doordat de regie door veel bijwerk
probeerde sfeer te scheppen in een bijna pijnlijk langzaam tempo en dingen te
suggereren die het stuk nu eenmaal niet biedt. Ook waren lang niet voor alle rollen
de juiste spelers gevonden. Het paar Waanja en Warwara (Ton van Duinhoven en
Ann Hasekamp) wisten de bedoelingen van de regisseur het best te verwezenlijken.
Caro van Eyck gaf de hoofdrol als een door het noodlot getekende vrouw. Door de
uitvoerigheid van de regie werden ook de zwakheden van stuk en spel breed
uitgemeten en traden daardoor duidelijker aan het licht.
Verdriet door verstand van Alexander Gribojedow werd door Scharoff geregisseerd
bij de Haagse Comedie. Het voert ons naar het vroeg 19e -eeuwse Moscou, waarheen
na een jarenlange afwezigheid de held van het stuk Tsjatski terugkeert vol verlangen
zijn geliefde Sofja terug te zien. Maar het wordt een bittere thuiskomst want spoedig
bemerkt hij dat zij aan een nietswaardige de voorkeur geeft. Hij vertelt zijn omgeving
precies wat hij van hen denkt. Zij vinden hem een gevaarlijke dromer, die te veel
boeken leest. Wanhopig verlaat hij tenslotte de hoofdstad waar men hem trouwens
als gek beschouwt.
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De virtuoze regie, waaraan geen detail ontgaan was en die een voor Scharoff hoog
tempo bereikte, de prachtige decors en het voortreffelijke spel vooral van Paul
Steenbergen, Albert van Dalsum, Myra Ward en Jan Retèl konden ons ook
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hier wel niet altijd met de lange tekst en het stuk verzoenen, maar hebben toch voor
een vooral als verfijnd kijkspel feestelijke avond toneel gezorgd.
Kijkspel, groots opgezet en zeer verzorgd, was gedeeltelijk ook de opvoering van
Hendrik Ibsen's Peer Gynt door Theater met Robert de Vries in de titelrol en onder
regie van Albert van Dalsum. Niet weinig droeg tot het succes, dat deze voorstelling
verdiend heeft gehad, de muziek bij van Edward Grieg al past deze dan ook lang niet
altijd bij de tekst. De bewerking van Gerard den Brabander kiezen bleek minder
gelukkig. Van de rij avonturen die Peer doorleeft werd het ene sterker gespeeld dan
het andere, niet alle rollen waren natuurlijk even goed bezet, maar een moeilijke
onderneming is toch door hard werken, veel moeite en inspanning en degelijk
vakmanschap genoeg geslaagd om met voldoening erop te kunnen terugzien.
Meer aandacht waard dan het waarschijnlijk krijgen zal lijkt mij Het huis van de
nacht van Thierry Maulnier, eveneens door Theater opgevoerd. Het geeft een
beklemmend tijdsbeeld van het levenseinde van een aantal mensen die bij een tocht
van Oost naar West in een soort niemandsland tussen de grenzen zijn terecht gekomen
en worden gearresteerd door de politie. Zij zullen op de vlucht worden neergeschoten
om ongewenste verwikkelingen te voorkomen. Verschillend reageren zij op het
wachten, op hoop en vrees, op problemen en conflicten van liefde en huwelijk, op
de onverbiddelijkheid vooral van de dictatuur en op het menselijk medelijden, dat
de schrijver als zijn voornaamste thema ziet.
Geheel geslaagd is het stuk niet. Een bewijs daarvoor is misschien reeds dat
Maulnier het nodig geoordeeld heeft er later een uitvoerige toelichting op te schrijven
en het zelfs daaruit niet duidelijk wordt wat eigenlijk Hagen precies beweegt.
Kernachtige en spannende dialogen wisselen af met te woordenrijke debatten,
bijintrigues leiden de aandacht af van het werkelijke onderwerp dat eerst laat aan de
orde komt in het niet sterk gebouwde werk. Maar enige bewogen speelscènes en in
kloeke taal geschreven dialogen verlenen het stuk een grote dramatische kracht. Sfeer
weet de schrijver en wist ook de regie te scheppen. De voorstelling was waardig en
beheerst, de spelers bezield en evenwichtig.
Direct naar de oorlog terug voert ons De muiterij op de Caine van Herman Wouk,
door de Nederlandse Comedie in vier maanden reeds honderd maal opgevoerd. Door
de schrijver zelf is het naar zijn bekende roman verwerkt en wonderlijk genoeg een
goed toneelstuk, zelfs beter dan het boek geworden. Minder verwonderlijk is het dat
de gelijknamige film een pleidooi tegen het verfilmen van toneelstukken gebleken
is. Het stuk is zeker geen meesterwerk maar het stelt de quaestie aan de orde van de
persoonlijke verantwoordelijkheid naast of tegen de gehoorzaamheid en discipline.
Dit dankbare onderwerp is in de op het toneel dankbare vorm van een rechtszitting
gegoten.
Was Stephen Maryk gerechtigd zijn kapitein het bevel te ontnemen toen diens
schip tijdens een actie tegen de vijand in een typhoon was terecht gekomen en de
commandant naar zijn oordeel niet in staat bleek deze gevaren het hoofd te bieden?
Zonder zeer diep te gaan zijn toch de mensen scherp getekend. Aanklager, verdediger,
beschuldigde en getuigen zijn markante figuren geworden. Het steekspel tussen
aanklager en verdediger is in sterke stijl geschreven en het spannend gehouden verhaal
eindigt in een epiloog met een merkwaardige climax, overigens in de opzet van het
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Op heel wat minder overtuigende wijze heeft de jonge Engelse toneelschrijver John
Whiting in Beslissing een dergelijk probleem aan de orde gesteld. Ook de verfijnde
regie en het verantwoorde spel, dat de Haagse Comedie in een zorgvuldige opvoering
aan dit stuk gaf, kon het bedenksel op geen enkele manier aanvaardbaar maken en
deed misschien zelfs de fouten ervan nog duidelijker uitkomen. Vaag, ingewikkeld,
onrijp en verwrongen, liet het hele geval ons koud. Met Kennith J. Robinson van
voor de gek houderij te spreken gaat misschien wat ver, maar een gewetensconflict
van een geweten zonder moraal brengt het toch niet verder dan quasi-diepzinnigheid
en zeker heeft Whiting bewezen dat een kunstenaar geen chaos voor anderen kan
oplossen als hij zelf erin verloren loopt. Vaagheid vaag en wanorde wanordelijk
uitbeelden is zijn taak niet.
Persoonlijke verantwoordelijkheid in de machine, die een leger bijna noodzakelijk
is, behandelt ook Mensenmateriaal van Paul Raynal, door de Toneelvereniging
gespeeld. Het voert ons terug naar de eerste wereldoorlog, waarin aan het front in
Griekenland een onbeduidend voorval als subordinatie wordt opgevat en tot een
doodvonnis voert waarmee eigenlijk niemand het eens is maar dat toch moet worden
uitgevoerd. Zwak in het werk is dat dit probleem in drie stukken gesneden wordt,
terwijl het gratie verlenen natuurlijk nauwelijks een oplossing kan worden genoemd.
Ook de voorstelling had zwakke plekken maar daarnaast boeiende speelscènes.
Verantwoordelijkheid is ook het hoofdmotief van Cycloon 3 antwoordt niet, een
drama uit de vliegerswereld door Jules Roy, door Puck gebracht. Een nieuw soort
vliegtuigen met heel bijzondere mogelijkheden vraagt bij de noodzakelijke
proefnemingen verontrustend veel mensenlevens. Mogen deze proefnemingen worden
voortgezet? De tekst van de schrijver kan soms wat moeilijk van het papier loskomen
en de voor alle partijen bevredigende oplossing lijkt niet overtuigend in het in de
eerste twee bedrijven wat gerekte stuk. Voor het publiek, dat het gezelschap op de
eerste plaats op het oog heeft, zal het echter een goede keuze blijken te zijn.
Gedeeltelijk als oorlogsslachtoffer stelt ook Andrew Rosenthal in De Derde Kip
Ames voor, die gedurende zijn diensttijd in de Pacific vriendschap heeft gesloten
met Hank Moreland, welke vriendschap tot een onnatuurlijk sterke binding is
uitgegroeid. De geestelijk ongezonde indringer dreigt nu het huwelijksgeluk en het
gezin van Hank te verwoesten. Zijn vrouw verdedigt vastberaden zichzelf en haar
gezin tegen deze bedreiging van haar geluk en stelt haar man voor de keuze. Kip
moet nu zijn koffers pakken en verdwijnen. Of dit ook het einde betekent is bij de
schrijver niet helemaal duidelijk.
Het precaire geval wordt door Rosenthal zeer delicaat behandeld en dit is te prijzen.
Misschien heeft dit echter zijn stuk geen goed gedaan, want zulk een conflict zal in
werkelijkheid heviger en openhartiger verlopen dan nu op het toneel het geval is.
Vrij veel onwaarschijnlijkheden zijn hiervan het gevolg. Toch is het goed
gecomponeerd, in natuurlijke taal geschreven en dikwijls boeiend. En de Haagse
Comedie heeft het gebracht in een over de gehele lijn en in ieder opzicht
bewonderenswaardige voorstelling.
Oorlog en verzet hebben eigenlijk weinig te maken met De kaarten zijn gedeeld
van Armand Salacrou, dat in September 1944 speelt in de ruïnes van Le Havre. Het
stuk is uiterst wazig, verward en zit vol toevalligheden. Hoofdpersoon is Aziza
Mathieu. Haar man is door de Duitsers vermoord omdat hij
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aan het verzet had deelgenomen, wat zij hem als verraad aan zijn gezin en haar liefde
kwalijk neemt. Maar zelf heeft zij schuld, want door haar verhouding met een ander
heeft zij hem van zich vervreemd. Tenslotte vindt zij de liefde van een man die al
twintig jaar van haar heeft gehouden en het wrange stuk, waardoor ook nog op
vreemde manier twee heel oude mensen rondtrekken, een soort gelukkig einde. En
voor dit alles is God verantwoordelijk of liever, want deze merkwaardige schrijver
is een zeer religieuze atheïst, zou Hij verantwoordelijk zijn als Hij bestond. De spelers
van de Toneelvereniging en met name Carla de Raet als Aziza hebben gepoogd van
dit stuk te maken wat ervan te maken is.
Ons overzicht kunnen wij beëindigen met twee stukken van dit zeer actieve
gezelschap, die reeds eerder in ons land zijn gespeeld. Met Het huis van Bernarda
Alba van Frederico Garcia Lorca is dit zelfs nog niet zo lang geleden het geval
geweest. Daarom leek er des te minder reden aanwezig om deze zwartgerokte doem
nogmaals op de planken te brengen.
De Spaanse eer is een traditioneel begrip, eens het middelpunt van een beschaving
en de waarden die zij vertegenwoordigde. Lorca wil bewijzen hoe vernietigend dit
oude ideaal kan werken in een boerenfamilie uit het Andalusië van nu. De moeder
strijdt voor deze opvatting, Angustias is er een oude vrijster door geworden,
Magdalena heeft een tijdelijke oplossing en troost gevonden in de liefde voor haar
vader, de lelijke en gebochelde Martirio broedt op liefde totdat zij door haat wordt
verteerd, Adela verlangt naar het leven en vindt de dood. Hoe dit alles moet eindigen
bewijst de oude kinds geworden grootmoeder. Maar meer overheerst in dit stuk van
enkel vrouwen onder de stilte het verlangen naar de man, waarvan ieder woord en
iedere gedachte doordrenkt is.
Werkelijke beklemming lijkt toch wel van dit kunstmatig geconstrueerde geval
moeilijk te kunnen uitgaan. Dit is indertijd de Haagse Comedie niet gelukt en ook
niet deze nieuwe opvoering, waaraan ongetwijfeld veel zorg was besteed, maar die
een wat nuchtere en burgerlijke indruk maakte. Het was echter juist naar aanleiding
van dit stuk dat de dichter zelf vroeg: ‘geen poëzie, alleen toneel’ en ‘zuiver realisme’
omdat het werk moet worden beschouwd als ‘een photographisch document’.
De zee is een boze en een reinigende macht. Dat is de achtergrond van O'Neill's
naturalistisch en soms zelfs melodramatisch toneelspel Anna Christie. Maar altijd
heeft deze schrijver het verlangen gehad boven het realisme uit te komen, zonder
echter te weten waarheen hij dan wel gaan wil. Door een verwaarloosde opvoeding
is Anna op de verkeerde weg geraakt, maar later komt deze gouden prostituée in
aanraking met de echte liefde en ondergaat daardoor een inwendige zuivering. Maar,
zo heeft O'Neill zelf verklaart, ‘de goede afloop is maar een komma achter een bijzin.
De hoofdzin was nog niet geschreven’.
Geen primitief en rauw stuk leven is deze opvoering geworden, wat een van de
mogelijkheden zou zijn om dit stuk ten tonele te brengen. Ook niet echter is de
atmosfeer getroffen van mist, wind en zeelucht, gehaat en tegelijkertijd bemind, wat
een tweede opvatting kan wezen. Zodoende heeft de voorstelling, waarin Andrea
Domburg opmerkelijk zuiver de titelrol heeft vertolkt, maar weinig bijgedragen tot
een waardebepaling van het werk van deze schrijver wiens onmacht en grootheid
het tevens was, dat hij een man is van het toneel en een schrijver die iets te zeggen
heeft maar in wiens werk deze twee voortdurend in conflict met elkaar geraken.
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Letterkundige kroniek
Engelse Literatuur
door Hugo van de Perre
ER is tijdens de afgelopen maanden in Engeland heel wat over de Engelse roman en
zijn huidige betekenis geschreven, pro en contra. De enen beweren dat hij is
vastgelopen; anderen dat hij dood is, of nagenoeg. Een mening die ik persoonlijk
geneigd ben te onderschrijven is die van Walter Allen, een der meest gezaghebbende
jongere critici. Hij heeft zo juist een vrij uitdagende doch flink beargumenteerde
studie gepubliceerd onder de titel The English Novel (Uitg. Phoenix House). Daaraan
heeft hij, ik zie niet in waarom, de ondertitel gegeven A Short Critical Essay, daar
we hier toch te doen hebben met een lijvig boekdeel van 360 pagina's nogal kleine
druk. In zijn concluderende paragraaf lezen we:
‘Joyce en Lawrence: in de geschiedenis van de Engelse roman staan die namen
zonderling en onbehaaglijk naast elkaar. Lawrence's opinie over het werk van Joyce
is onbekend. Dat Joyce enige voorliefde had voor het werk van Lawrence, is weinig
waarschijnlijk. Als kunstenaars zijn het eeuwige opponenten. Maar op hun onderling
tegenstrijdige manier heeft elk van hen de Engelse roman of novel geleid tot de
uiterste stellingen die deze tot heden heeft ingenomen. Geen van hun jongere
tijdgenoten, Wyndham Lewis uitgezonderd, is er in geslaagd hen in te halen. Het
tweetal vormt nog steeds de voorhoede’....
Er steekt een bepaalde ironie in het feit dat dit gescherm omtrent de novel moest
plaatsgrijpen, precies twee honderd jaar na de dood, te Lissabon, van Henry Fielding,
‘de vader van de Engelse novel’, zoals het vandaag heet. Fielding publiceerde zijn
eerste roman in 1742 onder de titel Joseph Andrews (onlangs in Penguin-zakformaat
heruitgegeven), als antwoord op Samuel Richardson's Pamela: or, Virtue Rewarded.
Joseph Andrews moge dan (naar hedendaagse begrippen) de eerste grote Engelse
roman zijn of niet, ontegenzeggelijk is en blijft hij als komische roman een mijlpaal
in de geschiedenis der Engelse letteren. Minder bekend is, dat Fielding sterk aanleunde
bij Cervantes en diens Don Quijote, en aldus, met één slag, van het Cervanteske een
der constanten van de Engelse roman heeft gemaakt.
Of, en zo ja, in hoeverre Priestley daar een der hedendaagse exponenten van is,
kan worden betwist. Vast staat in elk geval, dat hij zich sterk door het komische voelt
aangetrokken en er zelfs twee uitmuntende essays aan heeft gewijd: The English
Comic Characters en English Humor. Toch vind ik in Priestley méér van Don Quijote
dan van Cervantes terug. Wat hij ons de laatste jaren heeft aangeboden, heeft
inderdaad iets weg van een gevecht tegen windmolens. Vooral wanneer hij zijn
politieke en pseudo-wijsgerige stokpaardjes gaat berijden. Anderzijds moet ik evenwel
toegeven dat hij, zonder het pathetisch-komische van een Cervantes te benaderen,
toch krachttoeren in dezelfde richting kan uithalen. Getuige daarvan zijn jongste
boek Low Notes on a High Level (Heinemann). Het steekt torenhoog uit boven zijn
werk van het afgelopen decen-
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nium. Men leest het met opgelucht gemoed. Maar, hoe prettig ons dit ‘grapje’, zoals
hij het bestempelt, ook mag toeschijnen, het kan en mag ons niet doen vergeten dat
Priestley's beste werk tot het verdere verleden behoort.
Vergeleken met Priestley is W. Somerset Maugham bijna een model van stabiliteit.
Bij mijn weten heeft hij slechts één enkele hem volstrekt onwaardige roman doen
drukken, en wel Catalina, een zestal jaar geleden. In stukken gedeeld zouden er drie
of vier uitstekende verhalen uit gehaald kunnen worden. Doch Catalina, een
historische roman, is een jammerlijk unicum in Maugham's lange carrière. Als ik het
goed zie, dan is dat ook de mening van de schrijver zelf: onmiddellijk daarop heeft
Maugham zijn romanschrijven stopgezet, ten voordele van het essay. Op dit gebied
heeft hij sindsdien A Writer's Notebook gepubliceerd, thans met zijn vroegere The
Summing Up samengebundeld onder de titel The Partial View en ingeleid door een
nieuw woord vooraf. Onlangs is er 10 Novels and their Authors op gevolgd (zoals
alle boeken van de auteur, Uitg. W. Heinemann). Maugham bespreekt er tien grote
romanschrijvers en hun belangrijkste werk, of althans wat hij als zodanig beschouwt.
Het zijn: Henry Fielding en Tom Jones; Jane Austen en Pride and Prejudice; Stendhal
en Le Rouge et le Noir; Balzac en Le Père Goriot; Charles Dickens en David
Copperfield; Flaubert en Madame Bovary; Herman Melville en Moby Dick; Emily
Brontë en Wuthering Heights; Dostojewsky en De Gebroeders Karamazov; Tolstoj
en Oorlog en Vrede. Als inleiding en nawoord zijn daarbij twee vrij uitvoerige
beschouwingen gevoegd over de roman en over de inspiratie. Maugham is geen
academisch criticus noch een dito essayist. Toch munt dit boek uit, evenals het
voorgaande, door het observatievermogen van de schrijver en door zijn handig en
fijn geschakeerd gebruik maken van wat hij observeerde. Het zij me veroorloofd de
bijzondere aandacht van de lezer te vestigen op de werkwijze van Maugham in
verband met de biografische gegevens over de tien behandelde romanciers. Hij begint
telkens met een uiteenzetting van de sociale omstandigheden waarin de betrokken
schrijver is geboren, dan komt er een beschrijving van diens verschijning op rijpere
leeftijd en daarna details over zijn sentimentele avonturen, om aan de hand van dit
alles het geheim van zijn gedragingen te ontwarren en de kwaliteiten van zijn werk
in het licht te stellen. Er kan tegen dit boek heel wat worden aangevoerd. De
beoordelingen zijn niet steeds correct; de deducties niet vrij van zwakke plekken en
vergissingen. Toch biedt het een fascinerende en ook een leerrijke lectuur. Het zou
me zelfs niet verwonderen als het voorbeeld navolgers zou vinden, maar laten we
dan hopen op strenger wetenschappelijk niveau. Het blijft evenwel nog te bezien of
die navolgers in staat zullen zijn het nuchtere, objectief liberale van Maugham's
observatie- en reproductievermogen te evenaren. De meer medische (Maugham
promoveerde in de geneeskunde) dan wel Freudiaanse waardebepaling van het sexuele
in het leven en het werk der betrokken schrijvers zal, naar ik meen, geen
oordeelkundige kwetsen, zelfs al zou hij het met de auteur niet eens zijn. Op de keper
beschouwd ligt de betekenis van dit boek méér in wat het ons leert omtrent de persoon
van Somerset Maugham en diens opvattingen en kennis van het ‘métier’ van de
romanschrijver, dan in het biografisch-critische element dat er in verwerkt is. Mogelijk
is dit laatste niet veel meer dan een aanleiding, of een excuus, voor het eerste!
***
Om nog even terug te komen op het komische element in de Engelse roman:
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we treffen dit bij gelegenheid ook wel bij Maugham aan, maar nog in veel sterkere
mate bij Compton Mackenzie en Eric Linklater. Tenminste wanneer deze vrij spel
laten aan hun keltisch bloed en hun keltische fantasie. En we moeten zeggen,
respectievelijk in Ben Nevis Goes East (Chatto & Windus) en The Faithful Ally
(Jonathan Cape), zijn beiden er schitterend in geslaagd precies dát te doen. Beiden
zijn voor hun romans Oostwaarts getrokken: Mackenzie naar India, Linklater naar
een fictief eilandje in de Pacific. Beiden zijn geestig en speels, Mackenzie zonder
enige boodschap te willen brengen; Linklater om op zeer vindingrijke wijze een
beeld op te hangen van het schuldbewustzijn van de blanke koloniaal.
Geen enkel van de genoemde boeken betekent evenwel een verrijking, laat staan
een verruiming van de Engelse romanliteratuur. Ligt die, of liggen die in het verschiet?
Helaas, niets schijnt er op te wijzen. Gaan we de paar duizend romans na die in het
verstreken semester zijn uitgekomen, dan treffen we er geen enkele aan die waarlijk
nieuwe paden bewandelt of nieuw terrein ontgint. Daar staat nochtans tegenover dat
het doorsnee gehalte van de Engelse roman van vandaag vrij hoogstaand is, wellicht
hoger dan ooit het geval is geweest. Zelfs van de debuterende schrijvers kan en moet
dat worden getuigd. B.v. van The Following Wind, door N. Brysson Morrison (The
Hogarth Press) en van Lord of the Flies, door William Golding (Faber and Faber),
om me onder de vele tot deze twee te beperken. De afstand tussen deze romans en
de werken van schrijvers met naam en faam is, kwalitatief gesproken, niet zo bijster
groot. De constructie is er. De stijl is er. Het is misschien nog niet voor honderd
procent rijp werk. Dat kan ook moeilijk anders, ja, we kunnen niet anders verwachten,
en ondanks de onvolkomenheden zijn we bereid het te verwelkomen. Vinden we dat
onrijpe evenwel in een roman van een oudere schrijver, dan werkt het ontzettend
storend. En ik vraag me af - al beken ik ootmoedig dat ik er niet in geslaagd ben het
probleem op te lossen - of het niet precies dat gevoelen van onrijpheid is dat me belet
The Flower Girls, van Clemence Dane (Michael Joseph) te smaken. De lengte - 689
bladzijden - heeft er ontegenzeggelijk ook wel wat schuld aan. Maar hoe ik er ook
mee worstel, in mijn oog betekent dit nieuwe werk van Clemence Dane een
achteruitgang na haar beroemde Broome Stages, dat twintig jaar geleden opgang
maakte als een nieuw geluid in de Engelse romanliteratuur. In elk geval heb ik The
Flower Girls met een zucht van opluchting opzij gelegd toen me, dank zij een herdruk
(Eyre and Spottiswoode), de buitenkans werd geboden The Unhurrying Chase te
lezen, een eersteling, dertig jaar oud, van Mevrouw H.F.M. Prescott: een historische
roman spelend in het Frankrijk van de XIIe eeuw. H.F.M. Prescott is terzelfdertijd
een uitmuntend historicus en een virtuose op het gebied van de historische roman,
wellicht de knapste van alle Engelse auteurs die zich vandaag aan dat moeilijke genre
wagen.
Kan ik derhalve geen enkele romansensatie melden, en als belanrijk toneelwerk
slechts Terence Rattigan's Separate Tables (Heinemann), daar staat tegenover dat
we eens te meer op schitterend essayistisch werk kunnen wijzen en op een lang niet
banaal, alhoewel geen opzienbarend spel der Muzen.
Tot de eerste categorie behoren werken als: The Four Continents, van Osbert
Sitwell (Macmillan); Quite Early One Morning, een posthume bundel essays, eigenlijk
radiolezingen, van Dylan Thomas (J.M. Dent); de definitieve editie van The Journal
of Katherine Mansfield 1904-1922 (Constable) in de tekst-
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verzorging van haar echtgenoot J. Middleton Murry; The Golden Century of Spain,
door R. Trevor Davies (een briljant fresco van het Spanje der XVIe Eeuw onder al
zijn aspecten, van bijzonder belang voor de Nederlanden (Uitg. Macmillan); Lord
M (Constable), het tweede en laatste deel van David Cecil's fijngeciseleerde biografie
van Lord Melbourne en Sunset and Evening Star, het slotvolume van de autobiografie
van de Ierse dramaturg Sean O'Casey (Macmillan). Ten slotte, English Literature in
the Sixteenth Century, excluding Drama, door C.S. Lewis (het derde deel in de Oxford
History of English Literature - Clarendon Press, Oxford) en The Age of Chaucer,
het eerste deel van een nieuwe serie getiteld A Guide to English Literature onder
algemene leiding van Boris Ford (Penguin Books).
Het is onmogelijk hier ook slechts de substantie van deze verschillende werken
te geven. Doch ze zijn van zo'n duurzame waarde, dat ze niet onvermeld mochten
blijven. Immers, Osbert Sitwell is in zijn ‘opstellen over het reizen, de kunst en het
leven’, de bijna irreëele kunstenaar van het leven en van het woord die we kennen.
David Cecil (een afstammeling van de grote Elizabethaanse staatsman) bewijst
nogmaals dat fraai proza een voortreffelijke biografie tot een kunstwerk kan
omtoveren. Sean O'Casey herinnert er ons aan dat een virtuoos dramaturg niet steeds
een nuchtere kijk op personen en dingen heeft, en zelfs vaak een uiterst subjectieve.
Dylan Thomas, van zijn kant, leert ons (let wel, ik zeg niet, beklemtoont) dat de radio
niet noodzakelijk vijandig staat tegenover het edele en muzikale proza. Wat C.S.
Lewis en Borris Ford betreft, beiden wijzen met rechtmatige trots op de grootheid
van de Engelse letteren in het verdere verleden. Toch missen we iets in het lijvige
en werkelijk onontbeerlijke boekdeel van C.S. Lewis: De Maecenasrol die in de
tweede helft van de XVIe Eeuw werd gespeeld door Sir Philip Sidney en zijn zuster,
de Gravin van Pembroke. Op dit punt wordt zijn studie nochtans uiterst gelukkig
aangevuld door een essay van John Buxton, getiteld Sir Philip Sidney and the English
Renaissance (Macmillan). Het is geen gewone biografie, doch wel een bij uitstek
zorgvuldige en penetrerende analyse van de aanmoediging der Kunsten zoals die
van de twee Sidneys is uitgegaan.
Dat deze studie juist nú verschijnt is helemaal geen toeval. Het probleem van het
maecenaat heeft de laatste tijden de aandacht der Britten bijzonder sterk gaande
gehouden. Niet slechts met betrekking tot de plastische kunsten en de muziek, doch
ook in verband met de literatuur. Het zijn voornamelijk de vertegenwoordigers van
deze laatste, vooral de dichters, die de noodklok luiden. Wellicht niet helemaal zonder
reden. In het Decembernummer van het (in 1954 geboren) uitmuntende The London
Magazine verwijst John Lehmann naar het jaarverslag van de Arts Council of Great
Britain (een parastataal comité ter aanmoediging der Schone Kunsten), gepubliceerd
onder de titel Public Responsability for the Arts. Welnu, zegt John Lehmann, uit dit
verslag blijkt dat de Arts Council slechts nul komma drie procent van zijn budget
aan de literatuur besteedt! Dit is bitter weinig, ik geef het toe. Toch ben ik van mening
dat de Britse schrijvers een beetje midi à quatorze heures zoeken. Hun toestand,
benadert wel niet die van hun Amerikaanse confraters, maar is, financieel en wat de
publicatiemogelijkheden betreft, stellig véél gunstiger dan op het Continent.
Voorzeker, de dichtkunst is er zoals elders, het ergst aan toe. Maar is dat niet steeds
het geval geweest? Is haar dat niet in zekere mate inherent? Wat er ook van zij, er
wordt op de Britse Eilanden méér poëzie gepubliceerd dan in enig
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ander land, in boekvorm en in tijdschriften, dag- en weekbladen, en door de
radiodiensten tot in de huiskamer binnengeleid. Het geval van Under Milk Wood,
door Dylan Thomas, is voldoende bekend (in Maart 1954 in boekvorm verschenen
bij J.M. Dent, zijn er reeds ruim 30.000 exemplaren van verkocht!). Nu is er het
geval Louis MacNeice met zijn Autumn Sequel, ‘een rhetorisch gedicht in XXVI
Cantos’ (Faber and Faber). Het werd ‘gebroadcast’ maanden vóór zijn publicatie.
Het komt me zelfs voor dat dit té vlug is geschied na Under Milk Wood. Met het
noodlottige gevolg dat men aan het vergelijken slaat.... en daardoor aan het
verongelijken....! Ik kom er dus beter over enkele maanden op terug.
Dat het maecenaat op het gebied van de letteren niet steeds zonder gevaren is,
blijkt tenslotte nog uit de nieuwe serie Ariel Poems (Faber and Faber). Acht dichters
zijn er tot heden in aan het woord gekomen: Auden, Eliot, Campbell, C. Day Lewis,
Louis MacNeice, Edwin Muir, Stephen Spender en Walter de la Mare. Het gaat hier
om veelkleurig geïllustreerde plaquettes, met telkens één vrij kort gedicht. De meeste
hiervan behandelen een Kerstthema, ze zijn aangenaam, deskundig, wat weet ik meer.
Maar waarachtige, hoogstaande, diepgevoelde poëzie.... die heb ik er helaas niet in
gevonden. Minder zelfs dan in de nogal hardhandig toegetakelde (ten onrechte, meen
ik) New Poems 1954, een P.E.N. Anthologie (Michael Joseph). Het geldt hier een
jaarlijkse publicatie die zich tot doel stelt ‘de aandacht van het publiek te vestigen
op het werk der jongere schrijvers’. Dit jaar zijn er negentig in vermeld, elk met één
gedicht. Wellicht was het een beetje te hoog gemikt op die wijze tot een volmaakte
anthologie te willen komen. Doch anderzijds is ze representatief genoeg om aan te
tonen a. dat er in Groot-Brittannië een groot aantal dichters aan het werk zijn (1600
dichters legden de bloemlezers een totaal van 10.000 gedichten voor!) en b. dat het
doorsnee gehalte van het Engelse gedicht van vandaag, qua techniek, verbeelding
en oorspronkelijkheid, volstrekt niet te minachten is, zelfs al kunnen er geen
symptomen van een fundamentele vernieuwing in ontdekt worden. In zoverre is de
positie van de Engelse roman en van de Engelse dichtkunst tegenwoordig dus vrijwel
identiek.
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Kroniek
Colour-Bar en Belgisch Kongo
door Karel van Oeteren
HET is niet zo eenvoudig de diepe tragiek van het rassenprobleem te verstaan en
aan te voelen. Men moet daartoe ofwel in de kolonie geleefd hebben, ofwel beschikken
over de sensibiliteit van de kunstenaar, die de kolonie ontdekt heeft, zoals een
Walschap en het probleem in zijn essentie, zij het dan vooruitlopend op de actualiteit,
heeft doorgrond. Daarom is het vóór alles nodig juist te begrijpen wat colour-bar is.
Men zou colour-bar als volgt kunnen bepalen: de vooral onberedeneerde,
vijandigheid onder mensen van verschillende rassen; of ook, de afkeer van sterkere,
meer ontwikkelde of technisch hogerstaande volkeren tegenover rassen die niet of
weinig geciviliseerd of gecultiveerd zijn of schijnen en daarom als ondergeschikt,
ja minderwaardig, beschouwd worden.
Deze geestesgesteltenis bepaalt dan ook meestal de houding en de politiek ten
overstaan van deze rassen. Daar nu de huidskleur het best waarneembare onderscheid
is, werd de kleur het criterium, waarnaar men de mensen in volken van hogere en
lagere orde is gaan indelen.
Bewust of onbewust was een dergelijk superioriteitsgevoel destijds in Amerika
de aanleiding tot het bijna geheel uitroeien der Roodhuiden en later tot het parkeren
der overblijvenden in reservaten, zoals wilde diersoorten in stand worden gehouden
in nationale parken. Eenzelfde houding der blanken riep in Azië een scherp
nationalisme in het leven en deed ‘het gele gevaar’ ontstaan.
Wanneer heden echter sprake is van colour-bar dan wordt voornamelijk de houding
bedoeld van de blanke tegenover de zwarte mens en omgekeerd. Colour-bar,
rassendiscriminatie, rassenvooroordelen, segregatie, al deze termen wijzen op die
pijnlijke verhouding.
Men mag rassenproblemen niet verwarren of vereenzelvigen met sociale problemen,
die aangeduid worden met het woord: social-bar. Toch is het zo dat ze vaak elkaar
benaderen en zelfs doorkruisen. Het komt veelvuldig voor dat de neger bepaalde
handelwijzen van de blanke mens zal opvatten of althans voorstellen als ingegeven
door of voortvloeiend uit het verschil in huidskleur. Hij zal niet zo gauw denken en
vooral niet zeggen, dat de blanke hem berispt, beboet of gestraft heeft, omdat hij zijn
taak niet behoorlijk vervult, maar wel omdat hij een zwarte huid heeft.
Sociale problemen kende men in elke samenleving, in alle landen, in alle tijden,
vroeger wellicht in veel scherpere vormen dan thans. Rassenproblemen daarentegen
komen enkel voor in die landen of gebieden, waar mensen, behorende tot twee of
meer verschillende rassen, in tamelijk grote getale samenwonen en geroepen zijn
om samen te leven en samen te werken. Het zal niemand verwonderen dat in ons
land, in die zin, geen rassenprobleem bestaat. Er wonen hier immers geen duizend
Afrikanen. Wel kennen we het probleem in Belgisch-Afrika.
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Deze geesteshouding van de blanke mens, hoe afkeurenswaardig ook, is wel te
verklaren. Is het niet zo, dat destijds een handjevol blanken geheel Centraal Afrika
onder de voet liepen, er zonder veel moeite hun gezag wisten te vestigen over
armoedige en vrijwel primitieve volksstammen, geterroriseerd door slavernij en door
ziekten gedecimeerd, wier eigen sociale structuur ze een meer nauwlettende studie
niet eens waard achtten? Vonden ze er wel, zoals in het oude Europa of in Azië, de
sporen of overblijfsels van een oude verfijnde cultuur, van vergane grootheid, van
uitvindingen of wat ook? Konden de inlanders iets anders doen dan passief toezien
bij het indelen, organiseren en uitbouwen van hun woonstreken, allemaal maatregelen
waarvan ze niets begrepen en die hun veelal ook niet werden uitgelegd?
Is het in dergelijke omstandigheden zo te verwonderen dat de blanke mens er zich
van meet af aan, bewust of onbewust, erg superieur begon te gevoelen en te gedragen
tegenover de zwarte mens? Hieruit volgt ook heden ten dage nog in Kongo een op
afstand houden van deze laatste uit het sociale leven van de blanke, tot welke graad
van ontwikkeling de kleurling inmiddels ook moge opgeklommen zijn.
En zo is ook, door het contact met de blanke mens en zijn houding, bij de inlander
dat jammerlijke minderwaardigheidscomplex ontstaan en gegroeid dat hem kenmerkt.
Niet weinigen in de grote centra beschouwen hun zwarte huid als een straf en een
vloek, als een teken van minderwaardigheid, dat steeds een onoverkoombare barrière
zal blijven in zijn opgang naar een hoger leven, naar het voorbeeld van de blanke.
De houding der Belgen ten overstaan van de inlander is nochtans essentieel
verschillend van de houding der Zuid-Afrikanen, al merkt men dat niet dadelijk bij
een eerste contact met het Afrikaanse maatschappelijke leven.
In onze Kongolese steden en grote centra - in het binnenland stellen zich deze
problemen niet of in veel mindere mate, omdat er slechts weinig blanken samenwonen
en hun activiteiten er meestal anders liggen - moet men nog steeds een scherp
doorgezette separatie vaststellen tussen blanken en zwarten. Ze wonen er gescheiden,
een blanke cité geheel afgesloten van de zwarte, elk met eigen administratie, scholen,
kerken en missionarissen, bars, bioscopen en ontspanningsgelegenheden, met verbod
na zonsondergang elkaars gebied te betreden. Gelukkig is dezer dagen, wat dit laatste
punt betreft, een duidelijke verbetering ingetreden, daar het verbodsuur naar 22 uur
werd verschoven.
Bij ons is die scheiding uitsluitend het gevolg van de enorme afstand die, in de
beginperiode der kolonisatie, tussen beide bevolkingsfracties bestond. In Zuid-Afrika
daarentegen wordt die scheiding, ‘apartheid’ met steeds grotere scherpte tot in de
uiterste konsekwenties doorgevoerd. Men leze de eerste verklaringen van de nieuwe
minister-president dhr. J.G. Strijdom. Deze is gebaseerd op een door parlement en
gouvernement gewilde en opgelegde politiek, die beschouwd wordt als noodzakelijk
voor het behoud, de integriteit en het voortbestaan van volk en beschaving en als
door God zelf gewild. Wie daarentegen onbevooroordeeld de inlandse politiek van
België in Kongo van nabij bestudeert en historisch ontleedt, kan niet anders dan
vaststellen dat deze erop gericht is langzaam aan en voorzichtig het onderscheid
tussen blank en zwart weg te werken.
Hiermee willen we geenszins zeggen dat er thans in Belgisch-Kongo geen
colour-bar meer bestaat! Er bestaat echter geen gewilde, - geen kwaadaardige
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zouden we durven zeggen, - tenminste niet van overheidswege en dat is voor de
toekomst van zeer groot belang. Wel blijven blanken en zwarten, sociaal gesproken,
nog te sterk gescheiden, teveel menen we; er staan in wetgeving en reglementen nog
altijd een reeks verbodsbepalingen voor de inlanders die niet gelden voor de blanken,
en die thans reeds voor sommige groepen van inlanders hinderlijk en pijnlijk zijn.
Maar dit alles gebeurde en gebeurt nog met het oog op het algemeen belang van
beide fracties der bevolking. Zoals boven gezegd is de oorsprong ervan vóór alles
te zoeken in de enorme afstand tussen beide bevolkingsgroepen inzake ontwikkeling,
taal en cultuur, zeden en gewoonten, woning, kleding en voeding, persoonlijke en
sociale hygiëne, die een nauw en vruchtbaar contact, van weerszijden haast onmogelijk
maakte.
Thans echter, tengevolge van onze haast drie kwart eeuw oude koloniale politiek,
- gouvernement hand in hand met missie - zijn, uit de veelal nog stagnerende inlandse
maatschappij, in de centra en hier en daar ook in het binnenland, b.v. in Nederkongo,
kerngroepen ontstaan die moreel, intellectueel en ook sociaal-economisch reeds heel
wat vooruitgekomen zijn. We denken aan een aantal klerken en beambten die in
overheidsdienst of in de privé-sector soms al vertrouwensposten bekleden, aan de
onderwijzers, aan de assistenten in landbouw en in medische diensten, aan de
onafhankelijke middenstanders, aan de hogeschoolstudenten, aan de leden van
inlandse broeders- en zusterscongregaties, aan priesters en kloosterlingen. Hun aantal,
nu nog betrekkelijk klein, groeit zeer snel aan.
Naarmate deze mensen door hun gedragingen en levenstrant steeds dichter bij de
blanken in doorsnee komen te staan, moeten en zullen de nu meestal nog
noodzakelijke beperkingen voor hun volledige gelijkberechtiging met de blanke,
stuk voor stuk wegvallen. De plaats ontbreekt ons om dit hier meer omstandig toe
te lichten; niemand echter die te goeder trouw is, zal kunnen bewijzen dat dit niet de
voortdurende bekommernis is van de Belgische verantwoordelijke instanties, die
vóór alles een reaalpolitiek willen voeren.
Het zou helemaal geen edelmoedigheid maar wel een onvergeeflijke politieke
dwaasheid zijn, onder de aandrang van interne of externe druk, thans met één enkele
pennestreek alle nog bestaande verschillen op te heffen. Vele inlanders zouden
mogelijk wel begrijpen wat het zeggen wil gelijke rechten te krijgen, weinigen slechts
wat het betekent dezelfde plichten op zich te nemen. Het ene kan echter niet zonder
het andere.
Het ligt voor de hand dat de betrekkingen tussen blank en zwart in het dagelijkse
sociale leven nog steeds niet volmaakt zijn. Maar laat ons toch nog even onderstrepen
dat b.v. in Belgisch Kongo nergens protestbetogingen werden gehouden, zoals onlangs
nog in de U.S.A. toen negerkinderen toegelaten werden tot de scholen, voor blanken
opgericht.
De Belgische koloniale politiek werkt niet met grootse beginselverklaringen. Ze
erkende en steunde echter op dit ene principe reeds lang vóór de UNO en de
Volkenbond werd opgericht: de neger is een mens. Wellicht daardoor is het te
verklaren, dat ondanks de kleine kanten, eigen aan elke menselijke onderneming,
Belgisch-Kongo, ook thans nog - en in tegenstelling met zoveel andere gebieden van
Afrika - sociale en politieke rust en voorspoed kent.
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Wetenschappelijke kroniek
Vliegende schotels en Marsbewoners
door Prof. Dr M. de Tollenaere S.J.
SEDERT enkele jaren wordt onze aarde bezocht door mysterieuse wezens, die de
naam ontvingen van vliegende schotels. We hebben gewacht er geloof aan te hechten
tot een min of meer officiële bevestiging zou komen van een werkelijk bevoegde
instantie. Nu hoeven we niet langer meer te wachten. Dit zegt ons althans een
ex-Majoor van het U.S. Marine Corps, Donald E. Keyhoe. Hij stelt ons, ongelovige
en hoogmoedige aardbewoner, de vraag of we ons wel voldoende realiseren wat het
betekent dat de Air Force Press Desk van de Amerikaanse Air Technical Intelligence
U.F.O.-filmen bezit, waarop de bewegingen van deze getuigen uit een verre,
bovenmenselijke wereld kunnen gezien en bestudeerd worden. Jammer genoeg laat
het leger deze filmen niet publiek vertonen. Enkele jaren lang heeft Majoor Keyhoe
zich met verontwaardiging afgevraagd waarom. Hij denkt de reden nu wel te
begrijpen, al is hij het er niet mee eens. Het leger gelooft namelijk met hem, dat de
aarde ontdekt is. Nu moeten wij, aardbewoners, dit aanvaarden als een blijde
boodschap; we zijn nu eenmaal ontdekt, we moeten ons verstand gebruiken, en niet
doen, zoals de arme roodhuiden, die zich tegen Columbus verzetten en nu door de
Amerikanen zijn verdrongen. Het zou immers niet meevallen het te willen opnemen
tegen een blijkbaar oneindig hogere cultuur. We moeten ook zorgen dat onze
medemensen hun koelbloedigheid bewaren, en elkaar voortdurend herhalen, dat de
bewoners van andere planeten, die ons deze jaren veel intenser bezoeken dan vroeger,
ons in het geheel niet vijandig gezind zijn.
De leiding van de Amerikaanse luchtvaart, bewust van haar verantwoordelijkheid
in deze historische gebeurtenis - wat betekent, hiermee vergeleken, de geschiedenis
van de aardse mensheid nog? - heeft het oog laten vallen juist op Majoor Donald
Keyhoe van het Marinekorps (gepensionneerd) om voorzichtig het Amerikaanse
volk en dus de hele wereld op de hoogte te brengen. Zij dacht aan de paniek door
Orson Welles veroorzaakt in 1938, toen deze door een radiohoorspel duizenden
goedgelovige Amerikanen de schrik op het lijf joeg, omdat de bewoners van de
planeet Mars onze aarde, d.w.z. de Verenigde Staten kwamen aanvallen. Deze aanval
heeft niet lang geduurd, maar moet een sterke indruk nagelaten hebben op Majoor
Keyhoe en niet alleen op hem. Dit blijkt uit de gretigheid waarmee de literatuur over
de vliegende schotels verslonden wordt niet minder in Europa dan in Amerika.
Keyhoe heeft over het onderwerp talrijke artikelen geschreven voor het weekblad
True, en (voorlopig) twee boeken: The Flying Saucers are Peal en Flying Saucers
from Outer Space. Het laatste willen we in dit opstel bespreken tezamen met het
ermee parallel lopende Lueurs sur les soucoupes volantes van André
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Michel1). Als men deze beide betogen vergelijkt, dan is het eerste de preek van een
oprecht en candied gelovige, die ook bij zijn geachte toehoorders hetzelfde geloof
in de bovenmenselijke herkomst van de schotels veronderstelt, en samen met hen
protesteert tegen de officiële instanties die om een mysterieuse reden het belang van
de schotelverschijningen trachten te minimaliseren. Het tweede is - ten minste in de
bedoeling van de schrijver - een nauwgezette en streng critische apologetica, waarin
voor en tegen van de herkomst nauwkeurig wordt afgewogen; Michel scheldt liever
tegen de ongelukkige astronoom Menzel (van de Harvard-universiteit), die denkt
een voldoend wetenschappelijke verklaring te kunnen geven vonder énig beroep te
doen op het bovenaardse. Keyhoe is meer overtuigd dan Michel, maar toch niet zo
naïef dat hij alles gelooft. Hij weet dat als gevolg van zijn artikelen en boeken veel
hysterische ‘sightings’ zijn voorgekomen en hij verwacht er nog meer wanneer het
leger eens de ‘waarheid’ durft zeggen; hij weet ook enkele grappen - b.v. het verhaal
van Adamski die met een bewoner van de planeet Venus gesproken heeft - te
onderscheiden van nogal veel gevallen waarin de voor de hand liggende verklaringen
- hallucinaties, weerverschijnselen, enz. - te kort schieten. Dit in gebreke blijven van
de gewone verklaringen is hem een voldoende reden om op enthousiaste maar oprechte
wijze zijn thesis te verdedigen, nl. dat de bevredigende verklaring moet gezocht
worden buiten de aarde (‘from outer space’).
Michel bekent graag dat hij geïnspireerd werd door Keyhoe: ‘J'ai tenu compte des
faits rapportés par le commandant Donald Keyhoe dans ses deux livres, chaque fois
que la caution de la Commission Soucoupe2) ou de l'A.T.I.C.3) était certaine. Cette
attitude n'est en aucune façon une manifestation de défiance à son égard;
commentateur parfois un peu enthousiaste, Keyhoe est en revanche un historien
rigoureusement honnête et scrupuleux. Mais ce livre s'adresse en France à des lecteurs
qui ont d'abord été touchés par les calomniateurs de Keyhoe’ (blz. 10). Deze inspiratie
belet Michel niet veel strenger bij de feiten te blijven: hij onderzoekt de waarde van
de getuigenissen, en wat ze ons precies te zeggen hebben; hij geeft zich ook de moeite
om te realiseren en duidelijk te beschrijven waarin de mathematico-physische
moeilijkheden bestaan die hem precies in dezelfde lijn als Keyhoe, maar voorzichtiger,
doen besluiten dat er 60% reden bestaat om aan te nemen ‘que les soucoupes viennent
d'un monde prodigieusement différent du nôtre’.
In Engeland alleen werden The Flying Saucers from Outer Space in enkele maanden
(van Mei 1954 tot September) viermaal herdrukt. Zelfs theologen vinden de
phantastische gebeurtenissen ernstig genoeg om zich af te vragen welke weerslag ze
zullen hebben op de theologie.

Hoe zijn de schotels het eerst verschenen?
De schotelgelovige zal hier vragen met welk recht de hypothese van Keyhoe
phantastisch genoemd wordt. Is het dan zo weinig waarschijnlijk dat er buiten de
1) Donald E. Keyhoe, Flying Saucers from Outer Space. - Hutchinson, London, 1954, 270 pp.
André Michel, Lueurs sur les soucoupes volantes. - Mame, 1954, 288 pp.
2) Bedoeld is “Project Bluebook”. Zie verder.
3) Air Technical Intelligence Center.
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‘Phantastisch’ wil niet zeggen ‘absoluut onmogelijk’, maar wel ‘uit de verbeelding
gehaald’. Welnu het énig bewijs dat we vinden voor de Martiaanse of Venusiaanse
herkomst van de U.F.O.'s is de verbeelding van Keyhoe en van zijn lezers. U.F.O.'s
zijn in de terminologie van de Amerikaanse luchtvaart ‘Unidentified Flying Objects’,
d.w.z. vliegtuigen of verschijnselen, die men beweert te zien in de lucht, zonder dat
technici in staat zijn ze onder te brengen in een of andere categorie van de bekende
natuurverschijnselen of luchtvaartuigen. Het zijn geen ballons, daarvoor gaan ze te
vlug en te gemakkelijk tegen de wind in; het zijn geen zeppelins, daarvoor is hun
beweging te vrij; zij behoren noch tot de bekende vliegtuigen, want ze schieten totaal
geluidloos door de lucht; noch tot de bekende projectielen, want hun bewegingen
vertonen de ongelofelijkste versnellingen, de meest hoekige bochten en ze komen
zelfs tot totale stilstand in de lucht, hetgeen allemaal strijdig schijnt met de beweging
van een projectiel. Het zijn ook geen gewone natuurverschijnselen want ze reageren
verstandig b.v. bij de aanval van een vliegtuig. Moeten al deze negatieve redenen
ons doen besluiten dat ze daarom uit Mars komen? We zien niet in waarom.
Is er wel iets met zekerheid te zeggen over een kern van waarheid waaromheen
de phantasie van de Westerse mens de vliegende schotels laat wentelen? Dit is zeer
moeilijk, omdat men bij de studie van de getuigenissen telkens voor de vraag wordt
gesteld wat primair was: de geprikkelde verbeelding of het verschijnen van min of
meer eigenaardige dingen.
Dat de verbeelding primair was, dus zonder dat er iets uitwendig observeerbaars
aan voorafging, is mogelijk als men bedenkt dat in 1947, - toen de eerste vliegende
schotel, met de sensatie eigen aan de Amerikaanse kranten werd gemeld, - de
verbeelding artificieel geprikkeld werd door de koude oorlogpsychose en de
scalpendans rond de atoomwolk van Bikini. Voor al wat er later gebeurde, vooral in
Europa, zijn de publicaties van Keyhoe en diens satellieten dan verder
verantwoordelijk. Astronomen en physici, die even glimlachen als men hun vraagt
wat nu eigenlijk te denken van vliegende schotels, zijn ook deze mening toegedaan.
Om dit tot het einde toe te verdedigen, moet men dus nogal sceptisch staan, ook
tegenover getuigenissen van sommige bevoegd schijnende, bezadigde en weinig
sensatiebeluste mensen.
Hebben physici en astronomen dit recht? Misschien wel. Want zij bekijken
natuurverschijnselen, en a fortiori de producten van menselijke techniek of
supertechniek, niet zoals een theoloog een mirakel of een verschijning van O.L.
Vrouw moet bestuderen. In een mirakel is het bovennatuurlijke en geestelijke gebeuren
de hoofdzaak; men stelt deze hoofdzaak vast en is dan bereid de gevolgen ervan in
de uitwendig observeerbare wereld te aanvaarden wanneer een gezond religieuze
contekst daar aanleiding toe geeft. Een physicus echter wil zelf het uitwendig gebeuren
reproduceren ter bevestiging van een physische wet of hypothese. Maar als de U.F.O.'s
inderdaad doen wat er van verteld wordt, dan permitteren ze zich zoveel vrijheden
met de bekende physische wetten, dat de kalmste physicus in opstand komt. Als hij
dan zelf een vliegende schotel zou zien, zal hij eerder geneigd zijn te twijfelen aan
zijn eigen ervaring, en b.v. denken dat hij evenals zoveel anderen onderhevig is
geweest aan hallucinatie.
Of moeten we aannemen dat niet alles phantasie is geweest en er toch dingen
verschijnen, waaraan men sedert Juni 1947 de naam geeft van vliegende schotels,
en die door sommige - voorlopig moeilijk juist te beschrijven - eigen-
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aardigheden de verbeelding van een halve wereld op hol hebben gebracht.
Op 24 Juni 1947 zat een zekere zakenman, Kenneth Arnold, in zijn persoonlijk
vliegtuig naar de sneeuwtop te kijken van de berg Rainier (in de staat Washington,
ver in het Noord-Westen van de Verenigde Staten) toen een lichtflikkering hem
plotseling op zij deed kijken. Hij zag negen glanzende schotels in de lucht tegen het
wit van de sneeuw afsteken; ze vlogen in perfecte formatie, met een snelheid die hij
schatte op meer dan twee duizend kilometer per uur. Ze moesten ongeveer zo groot
zijn als een D.C. 3.
Men sprak dadelijk van hallucinatie. Maar dezelfde 24 Juni had Fred Johnson die
in de Cascadebergen werkte zes schijven in de lucht gezien, die hij precies beschreef
als de schotels van Arnold; ze hadden zelfs invloed op de naald van zijn kompas. En
men vernam dat in Oklahoma en in Idaho reeds vroeger vliegende schotels waren
waargenomen; de 28e Juni zag men er nog zes in Nevada. De 4de Juli publiceerde
de Amerikaanse luchtmacht na een kort onderzoek een communiqué dat de vliegende
schotels toeschreef aan hallucinatie. Maar dezelfde dag zag men weer schotels vliegen
in verscheidene steden van Noord-West Amerika en van Canada. Honderden getuigen,
waaronder vliegtuigpiloten en luchthavenofficieren hadden twaalf schotels zien
blinken in de zon.
Jammer genoeg is er in alle Amerikaanse kranten, naar traditionele gewoonte,
zoveel drukte gemaakt om deze eerste gevallen, dat alle getuigenissen over latere
gebeurtenissen van te voren al verdacht werden. Als een verbeeldingsschema eenmaal
een vaste vorm heeft aangenomen, dan is een hemd dat hangt te drogen voldoende
om een spook te doen verschijnen, en de meest gewone sondeerballon of
lichtweerkaatsing kan volstaan om een formatie Marsbewoners naar de wereld te
doen neerdalen.
Veertien dagen na de z.g. halucinatie van Kenneth Arnold lagen voor de
Amerikaanse luchtvaart ter onderzoek twintig gevallen, geobserveerd door
betrouwbare getuigen, d.w.z. specialisten van de luchtvaart, militair en civiel personeel
van contrôletorens voor luchtvaart, marine-officieren, enz. Wat ze allen gezien hadden
was een cirkelvormige platte schijf, ongeveer zo groot als een Dakota 3, met
doorgaans een ongelooflijke bewegingsvrijheid: ze kon stilstaan in de lucht (een
moeilijk op te lossen probleem, ook voor de luchtvaart zonder vleugels) maar ook
vooruitschieten, zelfs verticaal in de hoogte met supersonische snelheid. Ze vertoonde
daarenboven kunststukjes van versnelling die de knapste ingenieur zouden doen
groen worden van afgunst: zich omkeren in een scherpe, niet afgeronde hoek, opeens
stilstaan, zoals vallende sterren, zonder tegen de lucht in brand te schieten, enz. En
dit alles zo goed als geluidloos. Wat een vooruitgang tegenover de zang van onze
straaljagers, die we zo dikwijls verwensen! Men begrijpt ook waarom de wetenschap
sceptisch glimlachte.
Maar op de Air Technical Intelligence bleven de telefoontjes voortrinkelen:
journalisten die meer details wensten, congresleden, senatoren en gouverneurs, en
last not least getuigen van nieuwe waarnemingen. Wat moet er in zulke gevallen
gebeuren? Het leger deed dan zoals iedere officiële instantie, wanneer ze voor een
perplex geval staat. Het vormde een commissie. De nodige technici werden
uitgenodigd, en het Project Bluebook gesticht dat zich met de saucers moest bezig
houden.
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Het Project nam zijn taak ernstig op; het liet velletjes papier drukken (Form A)
‘U.S. Air Force Technical Information Sheet’, waarvan Keyhoe een facsimile geeft
in zijn boek. Dit formulier bevat een reeks vragen zo opgesteld, dat
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een ieder zo precies mogelijk inlichtingen kan geven aan de U.S. Air Force over
niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen die men heeft gezien. ‘Tracht te antwoorden
op zoveel mogelijk vragen. Uw inlichtingen zullen gebruikt worden voor
onderzoekingsdoeleinden. Wanneer hebt u het voorwerp gezien? Waar bevond u
zich? Hoe lang zag u het voorwerp? Hoe was het licht en de lucht? Waar stond de
zon? Stond het voorwerp stil, vloog het opeens weg, ontplofte het, gaf het rook?
Veranderde het van helderheid of van vorm? Was het doorschijnend of niet? Gaf het
geluid? Welk was zijn kleur? Was er meer dan één dergelijk voorwerp? Kunt u
schatten hoe groot het in werkelijkheid was? Hoe verdween het? Waart u alleen of
zagen anderen het met u? Kunt u schatten hoe snel het vloog? en hoever het verwijderd
was? enz.’.
Een technischer vragenlijst moest beantwoord worden door de radaroperateurs
die iets ongewoons merkten in de aanduidingen van het radarscherm. Want de
‘sightings’ met het blote oog vielen weldra samen met observaties van
radarinstallaties. Het dossier van de inlichtingen die binnenkwamen groeide
ontstellend. Toen Donald Keyhoe in 1949 vroeg om de exacte gegevens te mogen
inkijken, vernam hij dat deze behoorden tot de militaire geheimen.
Acht dagen na de geboorte van Project Bluebook had een tragisch ongeval plaats
waardoor de mysterieuze macht van de vliegende schotels voor goed ruchtbaar werd.
De piloot van een straaljager, Kapitein Thomas F. Mantell, moest het achtervolgen
van een vliegende schotel bekopen met de dood. De omstandigheden van deze
tragische gebeurtenis werden tot in details genoteerd door de luchtvaartbasis Godman
(in Kentucky). Men had nl. van uit andere posten gesignaleerd (dit is belangrijk voor
de onafhankelijkheid van de getuigenissen) dat een U.F.O. in aantocht was. Toen de
chef van de basis en zijn officieren het voorwerp tussen de wolken zagen blinken,
besloten ze vlug drie jagers achter het ding aan te zenden.
Kapitein Mantell, die het bevel had over de drie jagers, meldde na enige tijd aan
de basis: ‘Het ding is juist vóór en boven mij, en heeft een snelheid half zo groot als
de mijne; it looks metallic and of tremendous size; ik zal trachten naderbij te komen’.
De twee andere jagers meldden ook dat ze de schotel hadden gezien, maar dat ze
door de wolken hun kapitein uit het oog verloren hadden. Vijf minuten later zei
Mantell opnieuw: ‘Het ding stijgt; het gaat nu even vlug als ik, 580 km per uur. Ik
ga zelf hoger stijgen om het te bereiken’. Dit waren zijn laatste woorden. De stukken
van zijn vliegtuig heeft men kilometers ver verspreid gevonden; men vermoedt dat
het enkele minuten na de laatste mededeling van de piloot uit elkaar is gevlogen.
Na twee jaar onderzoek, navragen en nadenken, publiceerde de Commissie het
volgend verslag: ‘Het onderzoek heeft uitgemaakt dat Mantell wellicht het bewustzijn
verloor op 7000 m hoogte bij gebrek aan zuurstof, en dat hij stierf aan verstikking
vóór zijn val. Het U.F.O. dat door de piloot achtervolgd werd heeft men willen
vereenzelvigen met de planeet Venus4); nochtans hebben latere verificaties getoond
dat de hoogte en het azimuth van Venus op het ogenblik van het drama deze verklaring
niet rechtvaardigen. Voor het voorwerp is dus geen verklaring gegeven’.
De stukken van het verongelukte vliegtuig werden gephotografeerd, maar het
4) Venus, de morgen- of avondster is ook zichtbaar in het volle daglicht wanneer de hemel
helder genoeg is, men in de goede richting kijkt en zijn ogen beschermt tegen al te directe
zonnestralen; maar ze blijft altijd een dun, klein puntje voor het blote oog.
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leger weigert deze photo's ter inzage te geven (ten minste aan Majoor Keyhoe;
misschien heeft niemand anders er naar gevraagd). Het lichaam van Mantell werd
medisch onderzocht; het verslag van dit onderzoek werd geheim gehouden en het
lichaam niet aan de familie afgestaan. Later heeft het leger verklaard dat deze
maatregel genomen is om gevoelsredenen. Werd daarmee alles gezegd? Moeten we
achter deze geheimzinnigheid een betekenis zoeken die de zaak toch belangrijker
maakt, dan we op het eerste gezicht zouden vermoeden? Of is deze manier van
handelen vanwege het leger de enige manier om enigszins te worden gerust gelaten?
Het schema van de verbeelding bleef trouwens niet geheel hetzelfde. De schotels
werden cigaren en 's nachts vuurbollen. Ze bleven alleen dezelfde beweeglijkheid
behouden.
Even betrouwbare getuigen, nl. twee piloten van de Eastern Lines zagen op hun
vlucht een soort luchtschip, waarvan de patrijspoorten een verblindend licht
verspreidden. De bewegingen van dit schip gehoorzaamden al even weinig aan de
wetten van de zwaartekracht en de acoustiek als die van de vliegende schotels. Het
Project Bluebook veronderstelt dat het een meteoorsteen was en voegt bij dit besluit
het volgende: ‘De psychologen moeten nu uitmaken of de lichtgloed die achter een
meteoor volgt de indruk kan maken van een luchtschip waarvan de patrijspoorten
hel verlicht zijn. In het geval van (de twee piloten) Chiles en Whitted schijnt dit zeer
onwaarschijnlijk’.
Ten slotte is er de vuurbol. Luitenant George F. Gorman heeft boven het vliegveld
van Fargo (in Noord Dakota) een gevecht geleverd met zo'n vuurbol van zeer kleine
afmetingen. Hij durfde het gevecht aan omdat hij vermoedde dat een botsing met
een lichtje van die grootte weinig gevaar kon opleveren. Daar hij toch moest wachten
om te landen, had hij het personeel van het vliegveld tijdig kunnen attent maken op
de aanwezigheid van dit lichtje. Ze volgden dus gespannen de pogingen van Gorman
om tegen het lichtje aan te vliegen, maar dit speelde met zijn aanvaller als een
verbazend slimme muis zou spelen met een logge kat, of om beter bij de gewone
beelden te blijven, als de toreador die het zwaar geweld van de stier ophitst en dan
juist op tijd weet weg te springen als het spel gevaarlijk wordt.
Project Bluebook maakte ook hiervan een verslag, met o.m. de bewering dat tijdens
dit gevecht de piloot geen afwijking had gezien op zijn instrumenten. Donald Keyhoe
heeft hem later gevraagd of hij de elementen van dit verslag kon bevestigen. De
piloot kon dit inderdaad, uitgenomen voor bovenvermelde bewering. Hij weigerde
het feit te bevestigen, maar ook het te ontkennen. Had hij als vakman de fout begaan,
niet voldoende te letten op de reacties van zijn instrumenten en was hij verlegen deze
fout te bekennen? Of heeft het leger eens te meer, zoals Keyhoe vermoedt, een
consigne gegeven het geheim te bewaren?

Betrekkingen tussen de Marsbewoners en het leger
Twee jaar na de schotel van Arnold, op 27 December 1949 besloot Project Bluebook
zijn werkzaamheden. Het had 375 verslagen van waarnemingen onderzocht. De Air
Force (dus niet de Commissie zelf) maakte dit nieuws bekend, zeggende dat de
oorzaak van deze waarnemingen was
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2. ofwel een lichte vorm van collectieve hallucinatie, te wijten aan de zenuwoorlog;
3. ofwel onware beweringen van mensen die een grap wilden uithalen, of in de
krant wilden verschijnen.

Was de Luchtmacht ontevreden over het werk van het Project? Zijn taak was immers
niet af: de Luchtmacht heeft zelf sedert 1950 ongeveer 2000 verslagen onderzocht.
Haar conclusie is moeilijk in overeenstemming te brengen met een communiqué
door de Commissie acht maand vroeger uitgebracht. Dit maakte van 375 te
onderzoeken gevallen 228 publiek; van de 228 werden er 194 min of meer door
bekende oorzaken verklaard, terwijl er in tegenspraak met de conclusie van de
Luchtmacht 34 gecatalogiseerd waren als niet verklaard door bekende oorzaken. De
rapporten bij dit communiqué van Project Bluebook houden daarenboven rekening
met de hypothese door Donald Keyhoe voorgesteld in het tijdschrift True, nl. dat de
verklaring moet gezocht worden in bezoeken komend van andere planeten: ‘Het
leven op de planeet Mars is niet onmogelijk. De astronomen oordelen dat het niet
geheel onredelijk is te denken dat er leven bestaat op de planeet Venus’.
Werd het Project ontbonden omdat zijn leden zulk een hypothese aandurfden? En
wiens verbeelding is de oorsprong van deze hypothese? Is het een lid van het Project
of is het ex-Majoor Donald E Keyhoe? Men zou daarvoor de rapporten moeten
bestuderen in hun oorspronkelijke vorm en deze vergelijken met de manier waarop
ze door Keyhoe zijn weergegeven. In ieder geval kreeg Donald Keyhoe hier een
kluifje waar nu echt vlees aan zat. Hij had zijn ontslag genomen bij de marine om
zijn roeping te kunnen volgen: schrijven, en wel vooral Science Fiction, verhalen à
la Jules Verne, die geschikt zijn om verwerkt te worden als tekenverhalen of als
televisie-attracties. Maar nu werd deze pseudo-wetenschap of supertechniek ineens
werkelijkheid. Hoeveel pakkender is een verhaal als men kan zeggen dat het werkelijk
gebeurd is. En hoeveel spannender op de koop toe, als een deel ervan nog moet
gebeuren. Ziehier nu op welke wijze Keyhoe de rapporten van Project Bluebook
gelezen heeft (p. 42): ‘(Wij) doorliepen het eerste rapport van de Commissie, waar
de Intelligence toegaf dat ze geen oplossing wist voor de gevallen Mantell,
Chiles-Whitted en Gorman. De mogelijkheid dat de schotels van Mars komen of van
Venus werd niet uitgesloten; het is nochtans waarschijnlijker, zei de Air Force, dat
ze van buiten ons zonnestelsel komen’.
De tekst wordt dan verder woordelijk geciteerd: ‘Behalve het zonnestelsel bezitten
twee en twintig sterren satelliet-planeten. Onze zon heeft negen planeten. Eén ervan,
de aarde, is ideaal geschikt voor het bestaan van verstandelijk leven. Op twee andere
planeten is er mogelijkheid van leven. Daarom geloven astronomen dat de stelling
redelijk is dat er ten minste één ideaal bewoonbare planeet kan zijn op elk van de
twee en twintig planetenstelsels. Men neemt ook aan dat de mens de middelmaat
vertoont van wat vooruitgang is en ontwikkeling. Daarom (therefore!) zou de helft
van de andere bewoonbare planeten achter de mens aankomen en de andere helft
hem vóór zijn. Van de andere kant beweert men ook dat de bezoeker (any visiting
race) een grote voorsprong moet hebben op de mens. En zo is de waarschijnlijkheid
van ruimtereizigers, levend op planeten die horen bij de meest nabije sterren, veel
groter dan die van Martiaanse ruimtereizigers. Deze (grotere waarschijnlijkheid) kan
beschouwd wor-
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den als bijna zekerheid, als men aanneemt dat het getal niet bewoonbare planeten
gelijk is aan het getal planeten die voor leven in aanmerking komen, en dat
verstandelijk leven niet een privilege is van de aarde’. Het rapport, zo gaat Keyhoe
dan zelf verder, bespreekt nog een aantal ‘sightings’, en hij besluit met ons te
verzekeren dat de schotels geen grapje zijn maar ook geen reden tot onrust.
Te oordelen naar de tekst zoals deze door Keyhoe geciteerd wordt, schijnt de steller
van het rapport bewust het principe te huldigen: ‘A des questions bêtes, il faut donner
des réponses plus bêtes encore’. U vindt het waarschijnlijk dat iemand een reis maakt
van Venus naar de aarde; met een snelheid van 50.000 km per uur - we zitten toch
in het fantastische, of, als ge wilt, in de bovenmenselijke techniek - zou hij 30 à 100
dagen moeten reizen, en dan nog de weinige dagen moeten kiezen wanneer Venus
op zijn reis rond de zon het dichtst bij de aarde staat. Welnu het is nog waarschijnlijker
dat deze reiziger komt van een planetenstelsel dat heel wat verder van ons dwarrelt
dan de meest nabije ster. Voor deze ster (Proxima Centauri) is de afstand 4,5 lichtjaar,
hetgeen wil zeggen 4,5 × 31.500.000 × 300.000 km! Hiervoor zou onze schotel
tientallen jaren moeten vliegen.
Is het leven op Mars en op Venus dan zo weinig waarschijnlijk? Ja, als men
aanneemt dat het de ingewikkelde vorm moet bezitten, die wij observeren in het
menselijk zenuwstelsel. En dit moeten we wel aannemen, anders zouden wij mensen
toch niet in staat zijn de tekens van het leven dat daar groeit, laat staan van het
verstandelijk leven, te begrijpen. Voor de complexiteit van ons zenuwstelsel zijn
zeer veel dingen tegelijkertijd en in delicaat afgemeten hoeveelheid vereist: voldoende
voorraad water en zeer bepaalde chemische stoffen, aangepaste atmosfeer, zeer
gematigde temperatuur, enz., om alleen van de meest bekende dingen te spreken.
De atmosfeer van Venus is zeer dicht maar ze bevat blijkbaar geen zuurstof en
geen water; die van Mars is zo dun dat ze alleen zeer primitieve vormen van leven
zou veroorloven. De temperatuur van de andere planeten, Jupiter (- 165°), Saturnus
(- 140°), Uranus, Neptunus, Pluto (- 200°) is te koud voor een leven als het onze.
Maar, kan het leven zich niet aanpassen aan de moeilijkheden die het daar vindt? Op
deze aarde was er oorspronkelijk ook geen zuurstof; zolang er geen zuurstof aanwezig
was, hebben zich alleen plantaardige wezens ontwikkeld; deze planten hadden echter
het belangrijk vermogen uit het zonlicht zuurstof te produceren, en zo geleidelijk de
komst van de meer ingewikkelde dieren voor te bereiden. Is het nu niet mogelijk dat
het leven op andere planeten een andere uitweg gezocht heeft voor zijn moeilijkheden?
Dit is inderdaad theoretisch denkbaar. Maar de complexiteit die uit zo'n aanpassing
groeide, zou onvermijdelijk een totaal andere vorm hebben gekregen dan die we
kennen in het leven op aarde. Dit is de reden waarom wij niet in staat zouden zijn,
de tekens van het leven dat daar groeit te begrijpen.
Toch intrigeert het ons dat Keyhoe na de ontbinding van het Project Bluebook niet
een ongenode gast bleef in de A.T.I.C. die Project Bluebook moest vervangen. Hij
was er diep van overtuigd, zo vertelt hij zelf, dat de legerleiding een zwaarwegend
geheim bewaarde, nl. de zekerheid dat de schotels van buiten de aarde kwamen. Ze
vreesde de waarheid bekend te maken, omdat hieruit een niet te beheersen paniek
zou volgen. Officieren van het Pentagon hebben Majoor Keyhoe dikwijls willen
overtuigen dat hij zich hierin lelijk vergiste. Maar toen
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hij hun vroeg dit te bewijzen en hem hun talrijke geheim gehouden verslagen, foto's
en filmen te tonen, stootte hij telkens op een ijzeren muur (blz. 18).
Tot men opeens van tactiek veranderde: ‘Then suddenly, in August of 1954, the
Air Force had changed its Sphinxlike attitude’. Hij werd uitgenodigd als enige civiele
toeschouwer voor een filmvertoning waar hij rustig enkele malen achter elkaar de
bewegingen van een formatie vliegende schotels kon volgen. Was dit bedoeld om
hem tot meer bezadigdheid te brengen? Of kent het leger werkelijk een geheim
waarvan de onthulling zeer gevaarlijk zou zijn? Donald Keyhoe kon dan met zijn
publicaties goede diensten bewijzen om de aandacht af te leiden, en men hoefde niet
te zeggen dat de schotels door ooievaars gebracht worden of uit kolen ontstaan. Want
de doorsnee-Amerikaan is te goed op de hoogte van al deze dingen.
In dit geval zouden we voor een volslagen raadsel staan. De laatste oorlog heeft
ons geleerd hoe gemakkelijk een gewoon burger zich vergist als hij het waagt militaire
of politieke geheimen te achterhalen uit hetgeen officieel en officieus aan journalisten
wordt medegedeeld.

Mogelijke verklaringen
We hoeven daarom niet te besluiten dat de duizenden mensen - en hoevelen zullen
er nog volgen - die ernstig beweren een vliegende schotel gezien te hebben, of een
vliegende sigaar - het luchtschip van Adamski - of 's nachts een gloeiende bol met
een lichtende staart, geesteszwak zijn en dat hun verbeelding op hol is geslagen. Na
hetgeen over de vliegende schotels is gezegd en geschreven, nu al jaren lang, is het
niets abnormaals, dat ook bezadigde mensen iets in de lucht menen te zien waarvoor
feitelijk geen observeerbare aanleiding bestaat. In 1940 zag iedereen overal spionnen;
hoe lang is het geleden dat iedere stad en ieder dorp nog zijn heks bezat; er zijn ook
nu nog huizen waar het spookt; en we hebben allen 's nachts wel eens de schrik op
het lijf gekregen voor een pure schim.
In de meeste gevallen zal er ook wel een of andere materiële aanleiding zijn geweest
voor een ‘sighting’. In alle landen zenden meteorologische stations tientallen
sondeerballons van meer dan twee meter doorsnede de lucht in om de snelheid te
meten van de verschillende windlagen, en om radiofonisch te vernemen hoe vochtig
het is en hoe warm in de hogere luchtlagen. Deze ballons kunnen soms een grillige
weg volgen naar gelang de luchtlagen, waarin ze terechtkomen, en zich bewegen in
verschillende richtingen; voor ons vliegen ze dan tegen de wind in.
Dan zijn er ook heel wat weersverschijnselen die tegenwoordig meer in het oog
springen nu de hemel dag en nacht door piloten, meteorologen en luchtvaarthavens
wordt geobserveerd. Wij kenden b.v. de electriciteit van onze atmosfeer alleen onder
de vorm van een grote vonk die de grillige bewegingen maakt van het weerlicht.
Maar het weerlicht is ook dikwijls een bol, en het weerlichten kan voorkomen bij
heldere hemel. Wanneer de verbeelding te veel is opgezweept door bioscoop- en
televisiephantasieën of eenvoudig geprikkeld wordt door een donkere nacht, kan ze
bij dergelijke natuurverschijnselen zich zo licht laten meeslepen door al die verhalen
van Keyhoe en Adamski.
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Het zou natuurlijk veel interessanter zijn, als nauwkeurig geobserveerde
verschijnselen - laat ons zeggen met verrekijkers, met een theodoliet, of in een
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zorgvuldig ontwikkelde cinematographische opname - ons een nieuwe vorm onthulden
van geleide projectielen of zelfs van onze eigen bewegingsmogelijkheden. Zowel in
Rusland als in Amerika wordt intens geëxperimenteerd op het gebied van ruimtevaart,
in navolging van de V 1 en V 2 der Duitsers aan 't eind van de oorlog. De
voortstuwende kracht van de reactiemotor is immers onafhankelijk van de lucht.
Men kan dus boven de lucht gaan vliegen, zoals een V 2. Maar de reactiemotor
verslindt fortuinen aan brandstof, en wel zo veel dat voor de bouw van een kleine
kunstmatige satelliet een budget van milliarden dollars nodig zou zijn. Wellicht is
het beter dat onze belastingpenningen voorlopig aan nuttiger doeleinden worden
besteed.
Zijn de vliegende schotels en hun trawanten, voorzover ze dan niet enkel in de
verbeelding van de supertechniek zouden bestaan, wellicht geheime experimenten
om te komen tot een goedkopere ruimtevaart? Velen vermoeden het, ofschoon men
zich hier moet afvragen waarom dit alles dan zo angstvallig wordt geheim gehouden,
terwijl toch de halve wereld praat over de schotels die in alle landen worden gezien.
Sommigen beweren dan dat om de energie goedkoper te krijgen men een mysterieus
vliegtuig zou hebben gevonden dat om zich voort te bewegen gebruik maakt van
magnetische krachtvelden.
Toen Fred Johnson in de Cascadebergen de zes schijven in formatie zag
voorbijvliegen, begon de naald van zijn kompas wild over en weer te slaan. Om deze
reden heet het onderzoekscentrum dat zich in Canada aan de vliegende schotels wijdt
‘Project Magnet’. De leider van Project Magnet is, volgens Keyhoe, zeer enthousiast.
Hij gelooft dat de vliegende schotels vliegtuigen zijn. Het is misschien mogelijk,
zegt hij, dat de sigaarvormige luchtschepen hun energie verkrijgen door kernsplitsing
of door een andere revolutionnaire krachtbron zoals kosmische stralen. ‘Maar onze
experimenten tonen dat de echte schotels magnetische krachtvelden gebruiken’ (blz.
132). Daarom kon hun beweging zo grillig zijn, kunnen ze geluidloos voortvliegen,
en kunnen ze in hun vlucht alle kleuren van de regenboog aannemen. Deze kleuren
zijn trouwens het licht van electrische ontladingen, die gepaard gaan met de
versnellingen van de schotel.
Smith moet wel is waar bekennen dat het een heel kunststuk zou zijn zo'n vliegtuig
te besturen, niet alleen om de technische moeilijkheden - de piloot zou telkens precies
moeten weten hoe hij kan gebruik maken van de voorhanden magnetische velden maar ook omdat geen menselijk wezen in staat zou zijn de schokken en versnellingen
te verdragen die eigen zijn aan de bewegingen van een vliegende schotel. De piloot
van een straaljager verliest al zo gauw zijn bewustzijn als hij zijn bochten wat te kort
neemt. Daarom meent Smith dat de schotel wellicht automatisch wordt bestuurd.
Als deze ook bestemd is voor ruimtevaart, dan zou dit automatisme eveneens
moeten insluiten dat het de schotel handig leidt tussen de zeer talrijke kogels waarmee
iedereen beschoten wordt die zich waagt buiten onze stratosfeer. Op onze aarde zijn
wij beschermd tegen deze kleine maar dikwijls ook zeer grote stukken ijzer door het
dikke kussen van de atmosfeer. Maar er zijn er zoveel, dat jaarlijks milliarden als
vallende stenen neerstorten in dat kussen en wel zo hevig dat ze in damp opgaan.
Welke schotel zou tegen zulke ontmoetingen bestand zijn, als hij ze niet handig wist
te vermijden?
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Dit alles zou een zeer ingenieuse vondst betekenen van onschatbare waarde op
technisch - en wellicht ook militair - gebied. Gebmikt Amerika de mysterieuse wereld
van Keyhoe om de aandacht van deze vondst af te wenden en zo
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een zekere tijd zijn voorsprong te bewaren op Rusland? In een land waar het
atoomgeheim bewaard werd als water in een mand, zijn publicaties als die van Keyhoe
en Adamski misschien het enige middel daartoe.
Ofwel is de vondst een eigendom van de Russen; men meldde nog zeer onlangs
dat zij met behulp van een aantal Duitse technici zeer ver gevorderd zijn in de
ruimtevaart. Dan hoeft men de vraag niet te stellen waarom we voor een geheim
staan, en heeft het Amerikaanse leger alleen zijn verregaande onwetendheid te
verbergen terwijl de Russen in hun vuistje lachen. Ook hiervoor kan Amerika de
afleiding van Venus en Mars gebruiken, tot op het ogenblik dat de vernederende
achterstand is ingehaald.
Maar dan heeft men in ieder geval de geheimdoenerij bijna tien jaar kunnen
volhouden. We moeten bekennen dat dit zeer lang is, en dat daarom ook deze
verklaring niet erg waarschijnlijk is.
Toch lijkt dit geen reden om Keyhoe en Michel gelijk te geven; men mag gerust
blijven zeggen dat de minst waarschijnlijke verklaring van de vliegende
schotelverschijnselen te zoeken is in een herkomst uit een andere wereld.
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Politiek Overzicht
Internationaal
HOEWEL de Westerse mogendheden (op grond van het feit, dat Moskou door zich
te verzetten tegen vrije verkiezingen in geheel Duitsland en tegen het staatsverdrag
over Oostenrijk nog geen bewijzen van goede trouw had gegeven) deelneming aan
de conferentie te Moskou op 29 November ter bespreking van de Europese veiligheid
hebben afgewezen, vormde dit voor Moskou geen beletsel om, in plaats van met de
23 uitgenodigde deelnemers, in petit comité van acht gelijkgezinde communistische
landen, waar Belgrado ontbrak en Peking als waarnemer aanwezig was, de
‘vredesbelangen’ te bespreken. Uiteraard waren de Parijse verdragen de steen des
aanstoots. De bewapening van Duitsland, het opnemen van Duitsland in militaire
groeperingen en het plaatsen van een groep Europese staten tegen een andere groep
waren voor de vrede gevaarlijke experimenten. Dit thema, door Molotof niet voor
de eerste maal aangeslagen, werd nog aangedikt door Siroky, premier van
Tsjechoslowakije, en door de premier van Oost-Duitsland, Grotewohl. Zouden de
Parijse accoorden geratificeerd worden, dan zou de Oost-Duitse regering, (die allang
een verkapte bewapening bezit) genoopt zijn zelf nationale strijdkrachten op de been
te brengen, die in samenwerking met de andere communistische landen onder een
gemeenschappelijk opperbevel (van de Sovjet) haar belangen zouden verdedigen.
Dus een anti-Nato. De conferentie legde zich aan dit besluit vast en zon op andere
maatregelen ter vergroting van het defensieve vermogen der betrokken landen. De
bruggen werden echter niet afgebroken, want de verklaring bevatte ook een oproep
tot alle landen om een stelsel van collectieve veiligheid te bestuderen en te komen
tot overeenstemming over vrije verkiezingen in geheel Duitsland in 1955 te houden.
Het ging dus over een gesprek vóór of ná de ratificaties. De Duitse socialisten
onder Ollenhauer ijverden met starre vasthoudendheid voor een onmiddellijk gesprek.
Mendès-France zocht eerst naar een tussenweg. Om bij de Gaullisten in het gevlei
te komen - want de generaal had sterk gepleit voor een overleg met Moskou - richtte
P.M.F. de vraag aan het Kremlin, of het bereid was in onderhandeling te treden over
zijn vroeger gedaan voorstel, de bezetting van Oostenrijk te beëindigen. De vraag
bleef onbeantwoord. Daarop werd de mogelijkheid overwogen om, nadat de
Assemblée geratificeerd zou hebben, de accoorden te laten liggen tot ná een gesprek
met Moskou. Maar Dulles en Eden voorkwamen dit door de belofte het Saaraccoord
te garanderen vanaf het ogenblik, dat de parlementen in Bonn en Parijs het hebben
geratificeerd tot op het moment dat een vredesconferentie over Duitsland zal worden
gehouden. Moskou zat ook niet stil. Het beriep zich op het Frans-Russisch
vriendschapsverdrag van 1944, door Moskou herhaaldelijk geschonden, waarbij
beide landen één lijn zouden trekken ten opzichte van Duitsland. De ratificatie der
Parijse verdragen zou hiervan een schending zijn. Het opvallende van deze
waarschuwing was dat de Sovjet verzuimd had aan Engeland, waarmee in 1942 een
dergelijk verdrag was gesloten, en dat reeds in November rustig tot ratificatie was
overgegaan, een protestnota te zenden. Dit verzuim werd eerst na de nota aan Frankrijk
ingehaald, meer met de bedoeling de Assemblée onder verdere druk te zetten dan
om Londen van zijn dwaling te doen terugkeren. De nota's werkten echter verkeerd.
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De Fransen staan te zeer op hun souvereiniteit om zich door buitenlandse bedreiging
te laten beïnvloeden.
Heeft de Duitse kanselier bij de eerste lezing in de Bondsdag over de Parijse
accoorden en vooral over het Saarverdrag harde noten te kraken gekregen, de Franse
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premier had het niet minder zwaar te verantwoorden. Hier ging het niet alleen om
de verdragen, maar was ook in hoge mate partijpolitiek en persoonlijke afgunst in
het spel. De tegenstanders wilden de premier wel niet verdrinken, maar toch zo diep
in het water duwen, dat zijn politieke leven in blijvend gevaar zou zijn. Het begon
met een debat over de begroting der Franse Unie. De tegenstanders verweten de
premier, dat hij bij het sluiten van het verdrag van Genève over Indo-China veel te
groot vertrouwen had gesteld in de eerlijkheid der Vietminh. Er waren te veel
concessies gedaan en het bleek nu reeds dat Zuid-Vietnam overstroomd werd door
communistische infiltraties. Mendès-France liet deze beschuldigingen niet op zich
zitten. Honend wees hij op het wanbeleid gedurende de laatste acht jaren door zijn
voorgangers o.a. door Bidault, gevoerd en dwong de Assemblée de
vertrouwenskwestie te aanvaarden. Dit geschiedde met 310 tegen 172 stemmen en
104 onthoudingen.
Het hoofdbezwaar tegen de ratificatie is in Frankrijk, dat, naar Robert Schuman
terecht opmerkte, de nationale Duitse herbewapening aan het toezicht van andere
mogendheden zal worden onttrokken, een mogelijkheid, die de zo lichtvaardig
verworpen E.D.G. zou hebben voorkomen. Na langdurig debat, waarin Mendès-France
van gemoedelijkheid tot bitsheid overging, de Assemblée bezwoer zich tegenover
het buitenland niet belachelijk te maken en het een ramp noemde, als de Assemblée
met een geringe meerderheid de verdragen zou goedkeuren, werden verschillende
moties tot wijziging of tot uitstel afgesneden. De premier had zich in het vertrouwen
dat zijn woorden niet vergeefs gesproken waren, laten overhalen de
vertrouwenskwestie ditmaal niet te stellen. Het herstel der Duitse souvereiniteit werd
aanvaard, doch tot grote teleurstelling van de eerste minister, kon de Duitse
herbewapening geen genade vinden. Zij werd verworpen met 280 tegen 259 stemmen,
omdat de M.R.P. in plaats van zich te onthouden grotendeels tegenstemde.
Onmiddellijk verklaarde Mendès-France, dat hij een tweede lezing vroeg, waarvoor
hij de vertrouwenskwestie zou stellen en die dan in ‘meer normale omstandigheden’
d.w.z. na kennisneming van de ongunstige commentaren in het buitenland, in
stemming zou worden gebracht. Het buitenland was des te meer verbolgen, omdat
bijna tegelijkertijd de Italiaanse Kamer met 335 tegen 215 stemmen de Parijse
accoorden wel had goedgekeurd met een motie om na de ratificatie op een conferentie
de collectieve veiligheid te bespreken. President Eisenhower toonde zich zeer
verontrust over de loop der dingen. Londen gaf een felle officiële verklaring uit,
waarin gezegd werd, dat de Britse garantie om troepen op het vasteland te houden,
afhankelijk was van de ratificatie der verdragen. ‘Het gaat er niet om, of de
Bondsrepubliek zich zal bewapenen, maar op welke wijze dit zal gebeuren’. De
laatste week van het jaar was de meest spannende. Terwijl geheel de wereld dag na
dag op de eindbeslissing wachtte hield zich de Assemblée op onwaardige wijze met
procedure-kwesties onledig, uitsluitend met het doel om, uit angst voor Duitsland,
voor Rusland en voor de kiezers en uit persoonlijke rancune, de verantwoordelijkheid
van zich af te schuiven. Maar de premier - dat moet men hem toegeven - gaf geen
kamp. Onvermoeid hamerde hij op de fatale consequenties voor de positie van
Frankrijk in Europa bij verwerping van de accoorden. Met geringe meerderheid (289
tegen 251) haalde hij de Bondsrepubliek de Nato binnen. Nog geringer was de
meerderheid (slechts 27 stemmen) waarmee na verontrustende debatten de Duitse
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herbewapening werd goedgekeurd. Van de 630 Kamerleden stemden slechts 287
vóór en 260 tegen, terwijl 74 zich van stemming onthielden.
In het Verre Oosten heeft de politiek van Washington met vele moeilijkheden te
worstelen. De eerste minister Josjida, door de ‘onderkoning’ MacArthur na de
capitulatie op het paard getild, heeft de plaats moeten ruimen voor Hatojama, die
een
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kabinet vormde, waarvan 10 leden behoord hebben tot de na-oorlogse ‘gezuiverden’.
Niet de minste hunner was de minister van buitenlandse zaken, Sjigemitse. De vreugde
in Moskou met deze wijziging toonde in welke richting de wind kan waaien, terwijl
de regeringsverklaring van de premier sprak van handel drijven op continentaal
China, (zolang door de Amerikaanse bezetting tegengegaan) als een bittere noodzaak.
Na lang talmen en weifelen is het eindelijk gekomen tot een verdrag van wederzijdse
beveiliging tussen de V. St. en het nationalistisch China. Een aanval van
communistisch China op Formosa en de Pescadores zou als waarschijnlijk resultaat
een toestand van oorlog betekenen. De Chinese minister van buitenlandse zaken,
Tsjoe en Lai, noemde dit verdrag een oorlogzuchtige uitdaging en waarschuwde voor
alle ernstige gevolgen er van. De bevrijding van Taiwan (Formosa) was een
binnenlandse aangelegenheid, waarbij geen inmenging van welke buitenlandse staat
ook zal worden gedoogd. Tevens beschuldigde hij de V. St. dat zij spionnen naar het
Chinese vasteland hadden gezonden om ondermijnende activiteit te bedrijven. Elf
van deze Amerikaanse vliegers, die feitelijk krijgsgevangenen uit de Koreaanse
oorlog waren, zijn na een Chinees proces tot verschillende straffen veroordeeld. De
Amerikaanse publieke opinie vatte dit onrecht zo hoog op, dat men aandrong op een
blokkade. Maar Dulles en Eisenhower waren van dit middel afkerig, omdat blokkade
oorlog betekende en de regering liever vreedzame middelen aanwendde dan de vrede
in gevaar te brengen. Dat behoefde geen krachtig handelen uit te sluiten. Daarom
werd de zaak aan de V.N. voorgelegd, die ze onmiddellijk als eerste punt op de
agenda plaatsten en in behandeling namen. Met 45 tegen 5 (het Sovjetblok) en 6
onthoudingen werd een resolutie aanvaard, waarbij de secretaris-generaal der V.N.,
Hammerskjoeld verzocht werd stappen te doen om de invrijheidsstelling van de elf
veroordeelde Amerikanen te bewerken. Hoewel Tsjoe de resolutie absurd noemde
en zijn standpunt handhaafde, was hij toch bereid Hammerskjoeld in het belang van
de vrede te verwelkomen.
De negende zitting van de V.N. onder leiding van van Kleffens, de ‘ideale
voorzitter’ genoemd, is wat besluiten betreft niet onvruchtbaar geweest. Behalve de
bovengenoemde en die over N.-Guinea (waarover onder ‘Nederland’) werd unaniem
het oprichten van een ‘atoombank’ aanvaard. Het initiatief daartoe was uitgegaan
van de zeven westerse landen, die over grondstoffen beschikken: de V. St.,
Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada, Australië, Zuid-Afrika en België. In de zomer
van 1955 zal een wetenschappelijke conferentie te Londen de modaliteiten bespreken
en, met of zonder medewerking van de kant van Moskou, deze ‘bank’ oprichten.
Eerder was een resolutie over de ontwapening met algemene instemming aanvaard.
De Vergadering trad echter in het algemeen meer negatief dan positief op. Zij verwierp
een Russische beschuldiging tegen de V. St. van aggressieve daden tegen
communistisch China en van schending van de vrijheid van de scheepvaart in de
Chinese wateren. De behandeling van de kwesties-Marokko en Tunesië werd
voorlopig uitgesteld en de kwestie-Cyprus van de agenda afgevoerd, hetgeen in
Athene en op Cyprus aanleiding gaf tot baldadigheden tegen Britse en Amerikaanse
bezittingen.
Tegen de raad van de afgetreden premier van Zuid-Afrika, Malan, in, die de
gematigde grijsaard Havenga als zijn opvolger had voorgesteld, koos het
Nationalistisch parlement Strydom tot zijn leider. Van Strydom is niet veel goeds te
zeggen. Hij is anti-katholiek en voornemens aan de katholieke missie de scholen
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voor de inheemsen af te nemen. Zijn apartheidspolitiek zal hij nog feller doorzetten
dan Malan, onder protest van de katholieke bisschoppen en met instemming van
calvinisten. Aan de tweetaligheid wil hij een einde maken, Zuid-Afrika uit het
Gemenebest scheiden en vormen tot een geheel onafhankelijke Republiek met een
president als staatshoofd.
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Nederland
Het krachtig verzet van de Nederlandse delegatie bij de V.N. tegen de Indonesische
resolutie is niet vergeefs geweest. De politieke commissie der V.N. aanvaardde in
plaats van de Indonesische een verzachte Indiase, waarin niet meer dan de hoop werd
uitgesproken, dat de twistende partijen hun pogingen zouden voortzetten een oplossing
te bereiken van hun geschil over de souvereiniteit over westelijk Nieuw-Guinea. De
meerderheid van 34 stemmen vóór (14 waren tegen bij 10 onthoudingen) overtrof
de twee derden, die in de Algemene Vergadering vereist wordt. De vooruitzichten
waren dus hoogst ongunstig. Des te groter was de verrassing, toen uit de uitslag der
stemmingen in de Algemene Vergadering bleek, dat 9 staten van onthouders tot
tegenstemmers waren geworden, waardoor de vereiste twee derde juist niet bereikt
en de resolutie verworpen werd (met 34 tegen 23 en 3 onthoudingen). Voor Nederland
was aan dit succes de kleine teleurstelling verbonden, dat de V. Staten in hun
wanbegrip over ‘kolonialisme’ zich voorzichtig onthielden. Voor Indonesië echter
kwam de slag hard aan. Er waren vreemde dingen gebeurd, men kon niet voor elk
huis, door een Nederlander bewoond, een schildwacht plaatsen, een boycot van
enkele dagen zou tegen de Nederlanders in Indonesië afgekondigd worden. In de
Tweede Kamer toonde men zich bezorgd over het lot, dat de in Indonesië verblijvende
Nederlanders boven het hoofd kon hangen. Er vielen harde woorden: het wezen van
rechtsstaat was er aangetast, het heeft geen zin met Indonesië tot een accoord te
komen, want nu reeds wordt van die zijde beweerd, dat de financieel-economische
overeenkomsten eenzijdig zullen worden gewijzigd. De vraag werd zelfs gesteld, of
de regering al maatregelen trof om de Nederlandse vluchtelingen uit Indonesië tijdig
op te vangen.
Wat Nieuw-Guinea zelf betreft, drong de Tweede Kamer aan op een sneller tempo,
op een meer democratische geest bij de ambtenaren door het contact met de inheemse
bevolking te verlevendigen en deze meer te betrekken in het bestuur. Van katholieke
zijde werd meer waardering voor het werk van missie en zending verlangd. Het zijn
vaak de missionarissen en zendelingen, die de ideeënwereld van de Papoea's het
beste kennen. Aan het bijzonder onderwijs wordt subsidie geweigerd, terwijl de
uitgroei van de katholieke H.B.S. bedreigd wordt door de oprichting van een z.g.
kopschool en dan op kosten van de regering. Minister Kernkamp beloofde deze
bezwaren voor te leggen aan de gouverneur en betreurde ook de achterstand van
katholieken onder de hoofden van dienst. Op de duur zou deze wel ingehaald worden,
omdat onder de nieuw aangetrokken ambtenaren heel wat katholieken waren.
15 December werd in de Ridderzaal in tegenwoordigheid van H.M. het Statuut
voor het Koninkrijk door de verschillende delegaties der Antillen en van Suriname
plechtig ondertekend. H.M. verheugde zich erover, dat de wereld in dit Statuut een
monument te aanschouwen werd gegeven van de macht die geestkracht, zelfbeheersing
en wijsheid kunnen opleveren temidden van de woelingen van deze kritieke tijd.
‘Moge onze nieuwe samenwerking Gods zegen waardig zijn’.
Met instemming van de Nato-raad is een Nederlands-Amerikaanse overeenkomst
gesloten tot oprichting van een tactisch luchtverdedigingscentrum, waar geleerden
van alle leden-staten bijdragen tot de ontwikkeling van de luchtverdediging. Deze
voorkeur voor Nederland en den Haag is te danken aan een aantal specialisten, die,
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na ook andere landen te hebben bezocht, bijzonder gunstige indrukken had opgedaan
van de Nederl. Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek (T.N.O.).
Na een enigszins verward debat, aangesticht door de V.V.D., besloot de Tweede
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Kamer voor de leerplichtige leeftijd de schoolgelden af te schaffen, zodat thans
Jordanië nog het enige land is, waar deze geheven worden.
1-1-1955
K.J.D.

België
Het jaar 1954 is ten einde gegaan in een sfeer van dubbelzinnigheid, voornamelijk
wat de schoolkwestie betreft. En het is wel vooral in de schoot van de meerderheid,
dat die dubbelzinnigheid haar oorsprong vindt. Ofschoon ze nog niet duidelijk
onderkenbaar zijn, schijnen tegenstrijdige stromingen het linkse kamp te verdelen.
Op 23 December keurde ook de Senaat, na epische parlementaire debatten, de wet
op de voorlopige credieten goed, waarin op volstrekt onwettelijke wijze de
vermindering van de toelagen aan het vrij onderwijs werd vastgelegd. De meerderheid
had zich ten volle geëngageerd en de minister, dhr Collard, had ondubbelzinnig zijn
discriminatoire opvattingen bevestigd. Een volslagen verrassing was het dan ook,
toen de Eerste-minister, door dezelfde heer Collard bijgestaan, een afvaardiging van
de C.V.P. bij zich liet komen om hun op 28 December het voorstel te doen, de
weddetoelagen tot 100% uit te betalen, bij gelijkheid van diploma en prestaties en
onder voorwaarde van rechtstreekse uitbetaling, d.w.z. niet langs de instellingen om.
De C.V.P.-afvaardiging betuigde haar instemming met die twee voorwaarden,
verklaarde echter uitdrukkelijk, dat het verzet van de oppositie tegen de schoolpolitiek
in haar geheel, en meer bepaald waar de voordelen der ouders inzake schoolgeld en
de leefbaarheid der instellingen zelf bedreigd werden, tenvolle gehandhaafd bleef.
Dit regeringsgebaar werd natuurlijk door de christelijke opinie als een toegeving
aangevoeld en als een overwinning begroet. Langs linkse kant heerste aanvankelijk
verwarring: waren op het B.S.P.-congres van 11 en 12 December niet juist de
anti-clericale opvattingen op onderwijsgebied met klem bevestigd en toegejuicht?
Dan trad, én in de pers, én in verklaringen en uitlatingen van de heren Collard en
Buset volgende interpretatie van het regeringsvoorstel op: het bedrag waarmede de
weddetoelagen zouden verhoogd worden, zou van de andere toelagen moeten worden
afgetrokken, omdat in geen geval de perken van de door dhr Collard voorziene
credieten zouden worden overschreden. Deze uitlatingen en een nauwkeuriger
onderzoek deden bij C.V.P. en A.C.V. twijfels ontstaan omtrent de bedoelingen van
de regering. Nieuwe besprekingen werden aangevraagd, waarin de regering haar
oprechtheid opnieuw betuigde en haar stellingen nader bepaalde, tot voldoening van
de christenen. Het A.C.V., wijzend op de reeds bereikte resultaten verklaarde zich
dan ook bereid, de mars op Brussel van 13 Januari uit te stellen. Men wacht thans
de indiening van het ontwerp Collard af. In het kamp van de regering heerste intussen
geen eensgezindheid. Ook op het ogenblik waarop we deze kroniek afsluiten, is de
dubbelzinnigheid terzake nog niet geheel opgelost. Wat is de kern van de zaak?
Wellicht is althans de Eerste-minister, geruggesteund door gematigde socialisten en
liberalen (hoofdzakelijk Vlamingen) oprecht een vredelievende regeling van de
kwestie toegedaan. In een - eventueel gedeeltelijke - regeling ziet hij slechts voordelen
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voor zijn ploeg: verslapping van de eenheid onder de christenen, wegneming van
het sociale odium dat de weddevermindering voor tienduizenden leerkrachten
ongetwijfeld op de regering had geworpen, behoud van de werfkracht van een
gematigd socialisme onder de arbeidersmassa in Vlaanderen. Het valt af te wachten
of die realistische stroming het tegen de meer doctrinaire, meer sectaire van de Waalse
meerderheid zal kunnen halen.
Welke voordelen Van Acker in de toegeving ook moge gezien hebben, die
toegeving - bijaldien ze niet ingetrokken wordt - betekent een onbetwistbaar succes
voor
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de C.V.P., en mét haar voor heel de militante christelijke gemeenschap. En het heftige
verzet in het parlement, én het ongewone succes van het Xe C.V.P.-congres, dat in
de sfeer van de strijd tegen de voorlopige credieten in hun betwiste vorm doorging,
mogen Van Acker tot meer voorzichtigheid hebben aangezet. Door die actie (waarbij
ook de weigering, tot de grondwetsherziening bij te dragen zolang de regering
diezelfde grondwet niet eerbiedigt, te vermelden is) werd de bevolking zich inderdaad
de bedreiging bewust die ingevolge het optreden van de regering op de democratische
vrijheden rust. Ook de linksen weten, dat de Belg daarvan niet houdt....
Wat het C.V.P.-congres betreft, dit was het meest belangwekkende van de drie
partijcongressen die in December gehouden werden. De totale vervanging van de
leidende ploeg in de communistische partij baarde weliswaar opzien maar de betekenis
van die partij is uiterst relatief geworden. Op het socialistisch congres, waar de
anticlericale bazuin van Collard slechts tijdelijk verdeeldheden wist te overstemmen,
komen we nog terug. Het C.V.P.-congres stond in het teken van het bewegingsleven:
in de organisatie is men sedert 11 April niet bij de pakken blijven zitten. Belangrijk
was ook de herkiezing, met overweldigende deelname en meerderheid, van de
nationale voorzitter Theo Lefèvre. Dit bewees hoe de partij dacht over de
verantwoordelijkheden voor de verkiezingsnederlaag. Belangrijk was het congres
verder waar het de lijn voor de oppositie vastlegde.
Dat die oppositie niet slechts op onderwijsvlak gevoerd dient, werd treffend
aangetoond door minister Troclet, met twee koninklijke besluiten. Met betrekking
tot de parastatalen had hij een nederlaag geleden toen hij daar het reeds aangekondigd
ontslag van de tijdelijken uitdrukkelijk moest intrekken. Hij heeft er dan ook voor
gezorgd, zich voor de toekomst alle machten toe te kennen in personeelszaken en
voor verplaatsing en versmelting van diensten. Zulks onder volslagen miskenning
van het paritair beheer, van de bestaande wettelijke regels, van de bevoegde sociale
organismen en organisaties. Met betrekking tot de ziekteverzekering werd na veel
woorden en voorbereiding de definitieve stap gezet, op de weg naar de etatisatie:
opheffen van de verantwoordelijkheid der verzekeringsorganismen, oprichting van
een rijksdienst voor invaliditeit en van een corps geneeskundige controleurs. Ook
hier zal de minister tot 1 April 1955 zelf over alle personeelsaangelegenheden
beslissen. Het paritair beheer en de mutualistische zelfstandigheid hebben echter ook
bij de socialisten hun voorstanders en Troclet komt tegenover een groeiende oppositie
te staan. Over zijn besluit aangaande de parastatalen werd hij al scherp geïnterpelleerd.
Minister Buisseret onderging hetzelfde lot i.v.m. zijn politiek in Kongo waar hij
voortgaat een overdreven plan voor officieel onderwijs uit te bouwen ten koste van
het missie-onderwijs. Andere sectaire maneuvers o.m. in radio en televisie werden
door de christelijke reactie in hun ergste uitwassen verijdeld.
In de internationale politiek werd een misschien beslissend keerpunt bereikt door
de goedkeuring van de Accoorden van Parijs door de Franse Assemblée. Het
buitenlands beleid stond in België in het midden der belangstelling. Het socialistisch
kamp bleek op het congres meer en meer voor de uitgesproken coëxistentie-tendenz
Rolin te voelen. Langs C.V.P.-zijde bleef men daarentegen bijna eenparig de Europese
gedachte trouw. Het congres nam een idee van oud-eerste minister Van Houtte over,
tot uitbreiding van de Benelux-methodes met het oog op een economische integratie.
Tevens echter werden de Accoorden van Parijs als een noodzakelijkheid in koop
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genomen. Deze houding zou niet zonder invloed gebleven zijn op de wijziging in de
houding van sommigen in de M.R.P. tegenover de Accoorden.
L. Deraedt
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Forum
De Mythos van het Humanisme
Onder de auspiciën van de Raad van Europa werd te Brussel een expositie over het
Europees Humanisme samengebracht die later ook in de andere hoofdsteden van het
Westen zal te zien zijn. De bedoeling is duidelijk: aan te tonen dat door het 16e eeuws
Humanisme al die grote en bevrijdende idealen werden uitgebeeld, die thans de
geestelijke grondslag moeten vormen van het groeiende Europa. Verdraagzaamheid
samen met onafhankelijk denken, eerbied voor de mens, open wetenschappelijke
geest en ruime belangstelling, cultuuroptimisme en zin voor harmonieuze
schoonmenselijkheid, universaliteit en verbreking van alle grenzen.
Dergelijke idealen zijn uiteraard moeilijk te exposeren. En de concrete
verwezenlijkingen van deze idealen, in kunstwerken en boeken, samen met de
portretten van de grote figuren van de XVIe eeuw, vormen dan ook het thema van
de tentoonostelling. Thema, dat problematisch en onbevredigend aandoet na de
hooggestemde lyrische ontboezemingen over het XVI-eeuwse Humanisme in boeken,
artikels en redevoeringen.
Heeft men de ‘eeuw van het Humanisme’ niet zozeer aangedikt tot een mythos, dat
de contrôle door de historische werkelijkheid ze dreigt te verschrompelen tot een
ontgoochelend schraal restje? Of is het alleen, omdat die eeuw ‘zich ontvoogt van
de scholastiek’, ‘zich bevrijdt van de dogmen en de dwang der Kerk’, dat zij werd
uitverkoren om in de bewondering van een vrijzinnig liberalisme met al de schoonheid
van een louter aards ideaal omkleed te worden?
De XVIe eeuw is zo complex en zo vol tegenstrijdigheden, dat wel niemand zich
aan een definitie er van zal wagen. En men kan er altijd genoeg historische elementen
in vinden, om deze tot een betoverende synthese te verwerken, en als geschiedenis
vóór te stellen.
Het is waar, dat met de ontdekking van nieuwe werelddelen de oude grenzen en
besloten engheid van het middeleeuwse Europa verbroken werden. Maar de
verruiming van het bewustzijn, die volgens Michelet's oude definitie door deze
ontdekkingen zou zijn ontstaan, blijkt zich vooral in de lagere bewustzijnssferen van
kooplui en avonturiers te manifesteren. De humanisten zelf hebben verkozen, de
nieuwe ontdekkingen volledig te ignoreren: niet één, die er de betekenis van inzag.
Wel weefden zij met hun geleerde correspondentie een net van relaties over Europa,
en verspreidden overal, dank zij de nog nieuwe boekdrukkunst, de klassieken van
de Oudheid zowel als hun eigen werken. Doch ze hadden hoofdzakelijk belangstelling
voor de eigen besloten, zij het dan ook internationale kring. Hun creduliteit en
bijgelovigheid waren absoluut, en ze zwoeren meer bij het gezag der Ouden, dan
ooit een middeleeuwse scholaster bij zijn magister. Ze zagen zichzelf als vernieuwers
en ontdekkers, doch copieerden daarbij dankbaar, zonder het te vermelden, de
manuscripten van de middeleeuwse monniken. In hun zelfgenoegzaamheid wijzigden
zij die zelfs zo oncritisch dat wij thans voor de wetenschappelijke studie van de
Antieken weer op diezelfde middeleeuwse handschriften zijn aangewezen.
De humanisten onderhielden contact met elkander over alle politieke grenzen heen,
en vormden een werkelijk Europese republiek van de geest. Doch men kan hen slechts

Streven. Jaargang 8

als ‘grondleggers’ en ‘voorlopers’ van deze Europese geest vereren wanneer men
vrijwillig de ogen sluit voor de realiteit der voorafgaande eeuwen. In een tijd van
groeiend nationalisme en vervreemding tussen de naties, zijn zij integendeel de laatste
vertegenwoordigers van de stervende Europese eenheid der Middeleeuwen. Voor de
middeleeuwse Universitas waren de verschillen van nationaliteit zelfs geen probleem,
want grenzen bestonden niet voor het leven van de geest: studenten en professoren
trokken
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van Bologna naar Oxford, en van Praag naar Parijs, en voelden zich overal thuis in
de christelijke gemeenschap. Werkgezellen reisden ongehinderd van Saksen naar
Vlaanderen of van Lombardije naar Engeland. De z.g. ontvoogding van de religieuze
geest, die op het Protestantisme uitliep, heeft in werkelijkheid de definitieve scheuring
gebracht in de Europese eenheid. In plaats van als voorvechters der vrije gedachte,
waarvoor de officiële mythos van het liberalisme de protestantse leiders graag wil
laten doorgaan, toont de geschiedenis hen als de meest onverdraagzame, enggeestige
en cultuurhatende tyrannen van de gedachte, geboren inquisiteurs en vervolgres, wier
sekten elkander met verbeten hardnekkigheid bekampten. Het zich-losmaken van de
Katholieke Kerk willen vereenzelvigen met de verdraagzaamheid der humanisten,
om daaruit de ideale mythos der ‘vrije gedachte’ te distilleren, schijnt wel een
hopeloze onderneming.
De ontdekking van de mens, het ontwaken van de wetenschappelijke geest, de vrijheid
van onderzoek, het streven naar een ideale harmonie, kan men slechts dan aan
Renaissance of Humanisme, of beide samen, toeschrijven, wanneer men de
middeleeuwen bewust in een vals daglicht stelt. Geen ernstig geleerde kan
tegenwoordig over die tijd en zijn verwezenlijkingen schrijven, of hij ziet zich
verplicht de bron voor alles, wat als typisch renissancistisch of humanistisch geldt,
te verleggen tot diep in de middeleeuwen, en de mooie legende ervan te
‘entmythologisieren’ tot een uiterst bescheiden werkelijkheid.
Is het niet typisch, dat juist in de wereld van de kunst, waarin de geest van een eeuw
zich het sterkst uitdrukt, het volmaakte stijlgevoel en de zekere zin voor schoonheid
van de XVe eeuw, in de XVIe verdwijnen om plaats te maken voor maniërisme,
overdrijving, academisme en ‘geleerde’ kunst? Bij de twee grootste en sterkst
repraesentatieve schilders van de XVIe eeuw, bij Bruegel en Greco, vindt men niets
meer van het aardse, paradijselijk optimistische schoonheidsideaal vol harmonie en
evenwicht, dat ons de mythos beloofde: de eerste is vol problematiek, schampere
ironie of wereldwijze gelatenheid, de tweede redt zich in een exstatische, aan de
aarde ontstegen mystieke droom.
Een aandachtig bezoek aan de expositie over het Humanisme bevestigt voorgoed.
dat een mythos van het Humanisme en de XVIe eeuw gestorven is, en dat onze tijd
er door onberoerd blijft. Wij zien de werkelijkheid door de versleten plunje van de
legende heen, en ervaren liever een ontnuchterende waarheid dan beestdrift voor een
illusie.
A. Deblaere S.J.

Kuyperiana
Het Conflict met Heemskerk
Abraham Kuyper, die tijdens zijn lange leven op zo breed terrein een rol speelde,
laat ook na zijn heengaan de geesten geen rust. Over welke Nederlander, die pas een
goede dertig jaar geleden stierf, verschenen alleen in de laatste tien jaar zes
dissertaties?
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In 1945 schreef Dr L. Praamsma zijn ‘Abraham Kuyper als kerkhistoricus’, een
proefschrift van de Vrije Universiteit1), waarin na de behandeling van Kuypers
betekenis als kerkhistoricus, voor het eerst een jongere de ernstige poging doet om
aan te tonen, dat er continuïteit is tussen Kuyper en Calvijn. Een vraagstuk,
achtereenvolgens aangeraakt daar Allard Pierson, later het diepst heropgenomen
door Eerdmans en daarna het breedst uitgewerkt door Hylkema, vóór het
bombardement kwam van Barth en diens adepten.
De Franciscaner pater P.A. van Leeuwen promoveert in 1946 aan de Nijmeegse
Universiteit op een proefschrift, getiteld: ‘Het Kerkbegrip in de theologie van
Abraham Kuyper’2), een uitsteken-

1) Uitg., Kok, Kampen.
2) T. Wever, Franeker.

Streven. Jaargang 8

465
de studie, die zich strikt tot het onderwerp bepaalt en er zich zelfs van onthoudt, ook
maar in schets het katholieke standpunt te omschrijven tegenover dat van Kuyper.
Dr van Leeuwens conclusie is, dat Kuypers werk Calvinistisch moet heten, maar uit
zijn opvatting valt verder af te leiden, dat de grote man te bescheiden was, toen hij
zichzelf helemaal niet origineel noemde, alleen maar een copiëerder. Tijdgenoten
hebben het reeds anders begrepen, maar zo verschillende beoordelaars als pater
Bensdorp en Sam van Houten bekenden zich als Laocoon, gestrikt door Kuypers
stijl.
Jongeren ontrukken zich aan die magie en pogen de beitel te steken tussen de
voegen van het machtige stelsel. Zij trachten Scholtens geniale leerling te herleiden
tot cultuur-filosoof.
Daarop verschijnt in 1947 als repliek aan de Vrije Universiteit het doorwerkte
proefschrift van Dr S.J. Ridderbos. ‘De theologische cultuurbeschouwing van
Abraham Kuyper’3), een boek, dat belangrijk is voor een goed begrip van zowel
Kuypers als de huidige, gereformeerde gedachtegang.
De hervormden, van wie Kuyper is uitgegaan, zijn het antwoord op zijn geduchte
aanvallen tegen de volkskerk niet schuldig gebleven. In 1950 levert Dr H.J. Langman
zijn ‘Kuyper en de Volkskerk’, een dogmatisch-ecclesiologische studie, welke, enkele
passages in wat levendige bewoordingen daargelaten, stof kan geven aan
gereformeerden, en katholieken zeker niet mag ontgaan, al was het alleen reeds om
de betekenis, die het boek heeft óók voor de practische binnenlandse politiek, waar
tot dusver van protestante zijde in zake de verhouding van Kerk en Staat zelden
literatuur werd geboden, die zo op onze concrete toestanden past.4).
Terloops zij opgemerkt, dat de aanleiding, die voerde tot de breuk tussen Kuyper
en het Hervormde Kerkgenootschap opnieuw uit de bronnen werd beschreven door
Dr W. Volger in zijn dit jaar verschenen ‘Om de vrijheid van de Kerk’5), een even
boeiend als betrouwbaar boek, dat eindigt, waar Kuyper begon, maar volkomen diens
voorspelling aan Charles Boissevain bevestigt, toen hij schreef, voor toekomstige
studie van zijn strijd niet bevreesd te zijn.
Als de geschorste ouderling Kuyper het ‘diensthuis’ verlaat, staat er reeds de door
hem gestichte Vrije Universiteit. Een kwart eeuw later voert hij als staatsman in
beide Kamers de strijd voor de vrijheid van het hoger onderwijs. Wat vooral de
staatkundige kant van die fase in zijn leven betreft, wordt ons het wezenlijke
nauwkeurig geleverd door Dr C. de Ru in diens in 1953 verschenen Leidse dissertatie
‘De strijd over het Hoger Onderwijs tijdens het Ministerie-Kuyper’6), een studie, die
geen liefhebber van de Nederlandse parlementaire geschiedenis in het algemeen en
van ons hoger onderwijs in het bijzonder ongelezen mag laten. Heroïsch werd de
strijd door de bijna zeventig jarige Kuyper gevoerd en gewonnen, doch hij maakte
hem tot de grootste Pyrrhus onzer politiek. Het is juist, wat Dr de Ru meedeelt (167),
de verbitterde verkiezingscampagne - geen koninklijke wenk - maakte het hem
onmogelijk aanwezig te zijn bij de opening der Technische Hogeschool, die haar
verheffing dankte aan zijn werk. Hij begreep, dat het onmogelijk was, publiek op te
3)
4)
5)
6)

Uitg., Kok, Kampen.
Uitg., Kok, Kampen.
Uitg., Kok, Kampen.
Uitg., Kok, Kampen.
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treden ‘bij een gelegenheid die niet toelaat dat ik deze bravó's op hun plaats zet’. De
strijdbare wachtte liever zijn kans af. Hij zou die als regeerder niet meer krijgen.
Als twee jaar later onverwacht de kans komt voor zijn heroptreden als minister,
schijnen hof en huis gelijkelijk te hebben gezworen, dit te voorkomen. Daarover
verschaft ons het laatste licht Dr J. Voerman in zijn Utrechtse dissertatie ‘Het Conflict
Kuyper-Heemskerk’7).
Deze studie is belangrijk, niet slechts omdat zij nieuwe gegevens biedt uit het
archief van Kuypers dierbare vriend Idenburg, maar vooral ook omdat zij poogt, ons
Heemkerks politieke daad te

7) Drukkerij Libertas, Utrecht.
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verklaren door een singuliere, staatsrechtelijke theorie. Dr Voerman besluit toch: ‘In
de gang van zaken bij de oplossing van de kabinetscrisis van December 1907
ondervond Kuyper dat niet een fractieleider of een oppositieleider, maar de Koningin
de richting, waarin de formatie zou geschieden, had te bepalen en ook bepaald heeft,
dat niet de meerderheid der Staten-Generaal, maar de Koningin de kabinetsformateur
aanwees. Heemskerk achtte zich geroepen, en wel door de Koningin zelf, en het valt
te verstaan dat hij deze roep meende te moeten volgen’. Terloops zij opgemerkt, dat
ook Idenburg zich op gelijke wijze niet minder dan koninklijk geroepen gevoelde.
Als Kuyper zulk staatsrecht nooit heeft kunnen vatten, zelfs niet nadat hem
parafernalia gewerden in onderscheidingen, die hoge waarde hadden, moet dat
vermoedelijk worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat hij de geschiedenis
heeft gekend van het conflict tussen Groen van Prinsterer en Van der Brugghen, dat
zich precies vijftig jaar vroeger had afgespeeld. Van der Brugghen meende ook dat
hij en niet Groen minister worden moest.
‘De verklaring van v.d. Brugghens raadselachtig gedrag ligt, mijns inziens, in de
spoedig verkregen onwankelbaarheid zijner overtuiging, dat hem, tegenover mijne
eenigszins onbesuisde felheid, eene providentiële roeping opgelegd was’, schrijft
Groen met nauw bedwongen bewogenheid.8)
Groen weet zeer goed, dat ook v.d. Brugghen zich beroept op de wil des Konings
en weegt diens ‘verklaring omtrent de overbodigheid van zelfonderzoek, als de
Koning voor eenige taak, hoedanig ook, maandaat geeft’. En Groen, die citeren kon
met de preciesheid, waarmee een meester-chirurg snijdt, herhaalt: ‘Ik heb gemeend’,
zeide v.d. Brugghen op 20 September 1856, ‘ofschoon van het gevoel mijner zwakheid
tot het ondernemen van zulk eene zware taak doordrongen, het vertrouwen door de
Koning in mijn persoon gesteld, niet te mogen bediscussiëren of betwisten, en ik heb
het daarom van mijnen pligt geacht mij aan die eervolle taak, door Zijne Majesteit
mij opgedragen, niet te onttrekken’. Waarop Groen niet schrijft, maar grift: ‘Mij
dacht en dunkt veeleer dat het bediscutiëren en casu quo betwisten van des Konings
vertrouwen, het zorgvuldig overwegen van de kracht die een persoonlijkheid uit de
stand en de verhouding der partijen ontleent, in het belang van Vorst en Volk, pligt
is voor een staatsman geraadpleegd over de vorming van een kabinet’.9)
Salvo meliori zou Groen ook op Dr Voermans conclusie vermoedelijk afwijzend
hebben beschikt. En Kuyper leefde niet na 1857, maar na 1867, toen ‘roeping’
staatsrechtelijk opgeld deed in 1907. Hij kende mystiek, maar in ‘De Heraut’.
Staatsrecht was voor ‘De Standaard’, en zelfs gecastigeerde driestarren verraadden
de afdruk van zijn indruk, die Heemskerks argeloosheid kon vergeten, maar geen
vergeving voor diens zelfvoldaanheid had. En wie Heemskerk hebben gekend, geloven
dat hij, ofschoon innerlijk gerust, altijd iets met zich droeg, dat hij vergeten wou.
Dr P. Kasteel

8) Mr Groen van Prinsterer, Hoe de onderwijswet van 1857 tot stand kwam, 1876 bl. 35.
9) l.c. 185.
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De Kerk in Nederland tussen 1500 en 15801)
Als wij over het boek van Prof. Post zouden schrijven: ‘Dit is het boek van het jaar
1954’, zouden we de belangrijkheid van dit werk te kort doen. Het zal immers een
blijvende plaats innemen onder de literatuur over de vaderlandse kerkgeschiedenis.
Het zal lang duren voordat een geleerde opvolger in staat zal zijn deze hoogleraar
zodanig te overtreffen in naarstig vorsen, in minutieus afwegen, in nuchter
oordeelvellen, dat Post's werk verouderd zou mogen genoemd worden. In dit boek
wordt voor de eerste maal synthetisch de volle omvang en

1) Dr R.R. Post, Hoogleraar aan de Universiteit van Nijmegen, Kerkelijke Verhoudingen in
Nederland vóór de Reformatie van ± 1500 tot ± 1580. - Spectrum, Utrecht, 1954, 571 pp., f
25.
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diepgang bloot gelegd van de godsdienstige problematiek gedurende de 16de eeuw.
Op zich reeds geen geringe prestatie. De bewondering stijgt echter voor wie bedenkt
door hoeveel beslommeringen van administratieve aard deze promotor van de
Nijmeegse Universiteit bij dit ondernemen werd afgeleid. Men zou het deze rustige
wandelaar langs Nijmeegse wegen niet aanzien, hoeveel oorkonden, charters en
documenten intussen zijn geest in beslag nemen.
De bedoeling van dit onderzoek is geweest om te midden van de polemenische
overdrijvingen van weerszijden, een beeld van de kerkelijke verhoudingen in de
zestiende eeuw te ontwerpen, dat zoveel mogelijk op de toenmalige werkelijkheid
gelijkt. ‘Zoveel mogelijk’, want wegens het ontbreken of verloren gaan van vele
documenten die meer licht op vele vraagstukken hadden kunnen werpen, zal het
beeld altijd onvolledig blijven. De hoogleraar komt daar rond voor uit, getuige het
groot aantal vraagtekens, waarop ook hij geen bevredigend afdoend antwoord heeft
kunnen vinden, of waarvan hij het zoeken naar een oplossing aan jongere krachten
aanbeveelt. Maar afgezien van deze onvermijdelijke lacunes heeft het door de schrijver
ingesteld onderzoek vele misvattingen recht gezet en aangetoond, dat de toestand
van de Kerk in de eerste helft van de 16de eeuw niet zulk een troosteloos en misvormd
aanschijn had als men ons in oppervlakkige veralgemeningen heeft trachten diets te
maken.
De verwaarlozing van het celibaat was volstrekt geen algemeen verschijnsel;
hoogstens 25% van de clerus maakte zich daaraan schuldig. De ‘losbandigheid’ van
kloosterlingen berust op een verkeerde interpretatie van ‘dissolutio’, waarmee in de
eerste plaats het niet trouw nakomen der regels werd bedoeld.
In een kernachtig ‘Besluit’ vat de geleerde schrijver het resultaat van zijn onderzoek
in korte trekken samen. Er waren te veel sinecures, de synoden waren te formalistisch
geworden, het centrale kerkelijk bestuur had te weinig gezag over de geestelijkheid,
die buiten hem om op welke wijze dan ook haar opleiding kreeg en wier benoeming
afhankelijk was van de patroon. De pastoor had geen zeggenschap over alles wat tot
de eredienst nodig was, maar was in dit alles afhankelijk van de kerkmeesters. Er
waren te veel geestelijken, waarvan velen onbeschaafd waren en theologisch te weinig
geschoold. In verscheidene kloosters drong het prebendenstelsel door en werd de
clausuur onvoldoende onderhouden. Kerkelijke plechtigheden duurden te lang en
waren in hun betekenis uitgehold, zodat men bevrediging zocht in particuliere
devoties, processies en bedevaarten. Het overdreven verlangen naar aflaten had zijn
grond in onvoldoende theologische voorlichting. Gedegen catechismusonderwijs
ontbrak ten ene male. Toch is de Kerk aan deze wantoestanden niet ten gronde gegaan.
Want tegenover deze tekenen van verval stonden de over het hele land verspreide
parochiekerken, van waaruit de pastoors of hun plaatsvervangers voldoende zielzorg
beoefenden. Zij lazen de H. Mis, predikten op Zon- en feestdagen, dienden de
Sacramenten op tijd en op passende wijze toe en bezochten de zieken. Ook in de
meeste kloosters openbaarde zich juist in de kritieke tijd een machtig streven het
ideaal hoog te houden. Vooral de jongere orden, als die van de Dominicanen, toonden
een verheugende activiteit. Uit de gebedenboeken blijkt, dat de juiste verhouding
tussen de aanbidding van God en Christus en de devotie tot de H. Maagd en andere
Heiligen niet zoek was geraakt.
Niet alleen om deze conclusies is dit werk aan te bevelen. Het is niet minder
leerzaam en zelfs spannend de auteur te volgen in zijn methode van onderzoek,
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waardoor dit magistraal boek voor de ontwikkelde lezer een rijke bron van kennis
wordt van de meest bewogen eeuw der Nederlandse kerkgeschiedenis en voor de
historici een voorwerp van blijvend genot.
Tenslotte zouden we bescheiden de vraag willen stellen: Hoe is te verklaren, dat
in 1517 in het bisdom Utrecht 'n huis der Ursulinen werd aangetroffen, hoewel deze
Orde pas in 1535 werd gesticht? (Zie: Kardinaal De Jong, Handboek der
Kerkgeschiedenis, 3de deel, blz. 121).
K.J. Derks S.J.
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Boekbespreking
Godsdienst en theologie
Dr G.C. Berkouwer, De Triomf der Genade in de Theologie van Karl
Barth. - J.H. Kok, Kampen, 1954, 397 pp., f 12.50.
‘Niemand zal zich waarschijnlijk willen wagen aan een profetie over Barths verdere
ontwikkeling’, zegt Dr Berkouwer (287), en wij zouden hieraan willen toevoegen:
Barth zelf misschien nog het allerminst. Dat er vanaf het eerste verschijnen van de
‘Römerbrief’ tot nu toe een ontwikkeling heeft plaats gehad in Barths theologisch
denken, is algemeen bekend en wordt uit deze laatste Barth-studie van de deskundige
hoogleraar aan de V.U. wel heel erg duidelijk. Dr Berkouwer laat ons tot in onderdelen
zien ‘in welke richting Barths denken zich met name sinds 1932 in zijn Kirchliche
Dogmatik voortbeweegt’ (13). Deze dogmatiek draagt een ondubbelzinnig
Christocentrisch karakter. Met steeds sterker nadruk en steeds exclusiever poneert
zij, dat alle kennis van God volstrekt bepaald wordt door en afhankelijk is van de
kennis van Jesus Christus, omdat wij alleen in Jesus Christus te doen hebben met de
ware en beslissende Openbaring Gods. In verband hiermee krijgt Barths theologie
een uitgesproken triomfantelijk accent, en het is deze ‘triomf der genade’ die in het
eerste deel van dit boek nauwkeurig wordt geanalyseerd in Barths Scheppingsleer,
zijn leer der Verkiezing en der Verzoening, zijn Eschatologie, zijn polemiek met
‘Rome’. In deel II volgt dan de beoordeling vanuit Berkouwers gereformeerde
standpunt.
Hoe interessant en leerzaam dit alles ook zij, een boekbespreking in dit tijdschrift
is niet de aangewezen plaats om dieper er op in te gaan: daarvoor beweegt het zich
allemaal te veel op technisch vaktheologisch niveau. Wij persoonlijk werden door
dit knappe boek bevestigd in de opvatting, dat Barths theologie meer heeft van een
‘appel prophétique’ - de uitdrukking is van Jean-Louis Leuba, een van Barths meest
zelfstandig denkende Franse volgelingen, en wij prefereren ze boven Brunners
kenschetsing van Barth als ‘theologischer Dichter’ - dan van een systematische
theologie, en dat aldus het onsamenhangende en tegenstrijdige van zijn posities (wat
heel iets anders is dan het eerbiedig buigen voor het ‘mysterie’) nog het best wordt
verklaard.
F. Malmberg

John M. Oesterreicher, Muren storten in. Zeven Joodse filosofen vinden
de weg naar Christus. - Standaardboekerij. De Spaarnestad, Haarlem,
(1954), 411 pp., f 8.90.
Als dit boek niets meer was dan een serie bekeringsverhalen, zou het op zich al
belangstelling verdienen: de opgang van een mens naar Christus is immers altijd
actueel. De bijzondere waarde van dit werk berust echter hierop, dat het de geestelijke
weg beschrijft van zeven Joodse wijsgeren van onze eigen tijd: Henri Bergson,
Edmund Husserl, Adolf Reinach, Max Scheler, Paul Landsberg, Max Picard en Edith
Stein.
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Duidelijk laat de schrijver zien, hoe deze denkers in hun wijsgerige beschouwingen
een uitzicht vonden naar de Openbaring van Christus. Hun eerbied voor het mysterie
van het zijn maakte hen ontvankelijk voor Gods woord: hun denken leerde hen
luisteren. Maar al geeft de auteur een uitvoerige (en zeer heldere!) weergave van de
verschillende wijsgerige theorieën, hij wil toch niet de indruk wekken, dat deze altijd
zonder meer een ideale natuurlijke basis voor het geloof vormden. Integendeel, hij
verheelt niet, dat de meeste van deze denkers door hun filosofie niet uitsluitend
gestimuleerd, maar ook wel degelijk geremd werden op hun weg naar de volledige
waarheid. Bij Bergson constateert de schrijver een overdreven aandacht voor de
beweging (p. 32), bij Scheler een gebrek aan geestelijke tucht, een niet-kunnen-rusten
in verworven waarheid (p. 156). Het beslissend contact met de genade werd
uiteindelijk gemaakt door het aanvoelend hart, dat verder tastte dan gebrekkige
theoretische inzichten toelieten. De tocht naar Christus werd een wedloop van verstand
en hart: en het hart bleek het snelst.
Om deze laatste fase der geestelijke itineraria - die meestal niet meer in publicaties
werden neergelegd - te beschrijven, kon de auteur beschikken over kostbare
persoonlijke mededelingen, die aan zijn betoog een bijzondere gloed en
overtuigingskracht geven.
De ontmoeting met Christus is door elk van de zeven ervaren als bekroning van
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het Jood-zijn: ‘.... een ware Jood is een christen die nog niet geboren is....’ (p. 293).
Terecht is dan ook een figuur als Simone Weil in deze groep niet opgenomen: zij
immers beschouwde haar Joodse afkomst nooit als een positieve waarde.
De opgang naar Christus kwam - althans uiterlijk gezien - niet bij elk van de zeven
tot een gave voltooiing, maar onweersprekelijk leggen zij getuigenis af van de
gerichtheid op de Verlosser, die in Israël leeft. Hun levensgeschiedenis vormt ‘een
boek van hoop’ (p. 8), op Gods genade, die de ‘scheidsmuren’ doet instorten.
De uiterlijke verzorging van het boek is - zoals nog steeds bij de uitgaven van de
Standaardboekerij - in overeenstemming met de voortreffelijke inhoud. Niet meer
dan één onbeduidend drukfoutje merkten wij op: op p. 396, noot 83 moet staan: Eph.
4:15.
G. Schreiner

Romano Guardini, Oefenschool voor het gebed. - Pax, Den Haag, 1954,
2de druk, 276 pp., f 9.75.
In Jaargang V, Deel II, nr 10, (Juli 1952 (bladz. 352, is dit werk zeer uitvoerig
besproken door Pater J. van Mulken S.J. Het verheugt ons, bij het verschijnen van
deze 2de druk te kunnen constateren, dat wat de vertaling betreft, er zeer belangrijke
verbeteringen hebben plaatsgevonden. Het boek verdient een ereplaats in onze
bibliotheken en leeszalen.
M. Smit

Carlo Petrone, De Madonna der Tranen, het wonder van Syracuse; vrij
vertaald door Ir G.M. Petrone-Sevenster. - Kinheim, Heiloo, 1953, 105
pp., f 2.45.
Met het aanbieden van dit boekje aan het Nederlandse publiek heeft de vertaalster
geen sensatie willen verwekken. De rustige zakelijke toon waarin het geschreven
werd, zal daar overigens geen aanleiding toe geven.
De auteur verhaalt op eenvoudige wijze de wonderbare feiten, die zich rond het
gipsen beeldje in de dagen van 29 Augustus tot 1 September 1953 hebben afgespeeld.
Vervolgens laat hij de verklaringen horen van de mannen der wetenschap en van de
kerkelijke autoriteiten. De laatste hoofdstukjes worden gewijd aan de wonderen, die
door O.L.V. van Syracuse zijn verricht en aan de bekeringen, die aan de Madonna
der Tranen te danken zijn.
P. Grootens

N.G.M. van Doornik, M.S.C., Het geloof van de Katholiek. - Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1954, 248 pp., f 1.25.
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S. wil met dit boekje, waarin hij een korte samenvatting van de katholieke geloofsleer
geeft, zijn katholieke lezers duidelijk aantonen, hoe waardevol en rijk hun geloof is
en welke kracht het kan geven, waar elke andere kracht ontbreekt. Tevens hoopt hij,
dat het werkje in handen zal komen van velen, die naar een geloofsovertuiging zoeken
en die met belangstelling het katholicisme gadeslaan.
Beide categorieën lezers zal S. zeker niet te leur stellen.
In het eerste deel beschrijft hij de komst van het Rijk Gods op aarde: schepping,
zondeval, belofte van de Messias, de komst van Christus, de verlossing, de zending
van de H. Geest, de stichting van de Kerk. In het tweede deel: Het Rijk van Gods
Leven, behandelt hij de genade en de sacramenten. Hij vlecht hier de deugdenleer
in. Het derde deel gaat over het Rijk van Gods Geluk: de verheerlijking van de mens
en van de Kerk.
Naar mijn mening heeft de S. veel te weinig aandacht besteed aan de Heiligmakende
Genade. De leer over dit onderwerp behandelt hij in nauwelijks anderhalve bladzijde,
zodat er voor een bespreking van de inwoning van de H. Drieëenheid in de ziel, toch
beginsel van alle christelijk leven in de mens, geen plaats over blijft.
P. Grootens

Literatuur
Jacques Den Haan e.a., Honderd schrijvers van onze eeuw. - De Sikkel,
Antwerpen, 1954, 150 pp., 310 foto's en tek., Fr. 120.
Al wie zich voor de hedendaagse Nederlandse literatuur interesseert, zal deze
platenatlas in zijn bezit willen hebben. Dr J. Hulsker en Prof. Dr G. Stuiveling hebben
de keuze gedaan van de Noord-Nederlandse schrijvers en de daarbij passende
afbeeldingen (portretten van auteurs, fac-similé's van handschriften etc.); G. Schmook
en Prof. Dr A. Westerlinck deden hetzelfde voor de Vlaamse letterkundigen. Jacques
Den Haan stelde, in overleg met de anderen, de begeleidende teksten op.
Uiteraard neemt men in een ‘album’
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als dit slechts heel oppervlakkig contact met het literaire leven, zoals het ten onzent
groeit sinds de eerste wereldoorlog. Veel lijn is er in dit geïllustreerde overzicht niet
te bespeuren. Maar wellicht is juist de bonte wemeling aantrekkelijk en suggestief,
en, bij nader toezien, ook leerrijk. Een mooi geschenk voor vrienden die lezen.
Paul van Meer

Dr Paul De Ryck, Vlaamse dichtkunst van deze tijd: I, Van Elsschot tot
Peleman; II, Van Reninca tot Claus. - Lannoo, Tielt, 1954, 260-250 pp.,
ing. Fr. 128, geb. Fr. 178.
De beide delen van de eerste uitgave van dit boek enigszins uitbreidend, heeft de
auteur tussen Elsschot en Claus niet minder dan honderd Vlaamse ‘dichters’
gevonden! Dat niet elke penneridder uit deze centuria een honderdman is, kan
allerminst verwonderen. Naast een hele reeks jongeren van de laatste lichting, die
hun sporen nog moeten verdienen, zijn er niet weinigen in dit honderdtal opgenomen,
die aan een eerste confrontatie met de kritiek niet kunnen weerstaan, en dikwijls van
geen tel zijn, waar het er op aankomt te schetsen wat de Vlaamse dichtkunst van
deze tijd werkelijk betekent.
De betrekkelijke waarde van dit boek ligt dan ook niet zozeer in het feit dat het
een ‘bloem’-lezing is (Dr De Ryck heeft blijkbaar een te goed karakter om in het
besloten hofje van onze poëzie eens goed te wieden), dan wel in de mogelijkheid die
het verstrekt om in dit ruwe materiaal de krachtlijnen op te sporen die de ontwikkeling
van onze hedendaagse dichtkunst bepalen. Deze taak wordt de lezer niet weinig
vergemakkelijkt door de voorzichtige, maar zeer genuanceerde inleidingen op beide
delen.
We mogen niet nalaten, ondanks onze reserve in de waardering van dit boek, nog
eens te wijzen op de onvermoeibare ijver waarvan de auteur blijk geeft in zijn vaak
ondankbaar werk van cultuurverspreiding, binnen en buiten de grenzen van zijn
provincie. Wordt daaraan ongetwijfeld heel wat geofferd van de persoonlijke creatieve
arbeid die hij anders zou leveren, geen oprecht mens zal hem een ‘bene meritus’
onthoden.
F. De Graeve

Georges Cattaui, Léon Bloy (Classiques du XXe siècle). - Edit.
Universitaires, Parijs-Brussel, 1954, 125 pp., Fr. 39.
Waarin schuilt het geheim van Bloy's fascinerende aantrekkingskracht, waarvan
Claudel, Van der Meer, Kafka, Graham Greene en zovele anderen getuigen? Waarom
was hij een voorloper i.p.v. een profeet van het verleden? Hoe interpreteerde hij de
geschiedenis, en inzonderheid de rol van Frankrijk? Op deze vragen tracht Cattauï
een antwoord te geven. Hij doet het in een betoog vol warm begrip. Eén schaduwvlek:
hij herhaalt zich vaak.
J. Dax
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Geschiedenis, sociologie, wetenschap
Dr Roland Nitsche, Oeroude Wegen, Eeuwige Reis, bewerkt en vert. door
Dr G. van Antwerpen, met 94 foto's tekeningen en kaarten. - Foreholte,
Voorhout; Het Parelsnoer, 1954, 452 pp., f 12.90.
Dr Nitsche is een handig en bekwaam journalist, die de knepen van zijn vak kent.
Dit werk geeft er overvloedige bewijzen voor. Het toont aan, dat de handel van
oeroude tijden af ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van het mensdom en hoe
de koopman en de soldaat tot ontdekkers zijn geworden. Met dit doel heeft de schrijver
de hele wereldgeschiedenis afgezocht en gecompileerd, niet zonder verdienste, wat
op dit onderwerp betrekking heeft en wat voor van belang is. In dezelfde trant heeft
voor enige tijd Ant. Zischka aangetoond, hoe in de loop der tijden ‘Energie de wereld
bestormd’ heeft. Nitsche verschilt echter van de laatstgenoemde, dat hij zich niet tot
de geschreven bronnen beperkt heeft, maar zich uitvoerig bezig houdt met de
handelsbedrijvigheid in de zeer verre prae-historie. Daar is, om het zacht te zeggen,
heel veel speculatie bij. De auteur beschikt echter, niet tot verbazing, maar tot een
zekere geïrriteerdheid van de lezer, over zo grote gedetailleerde kennis van dat vage
verleden, alsof hijzelf er bij is geweest. En om het nog smakelijker te maken
transponeert hij moderne woorden met hun inhoud als: arrivé, commis-voyageur
naar het grijze verleden. Ook zijn speelse invallen zijn niet zonder bedenking. Zo
zou hij het een daad van dankbaarheid vinden, indien de Engelsen een standbeeld
voor Jeanne d'Arc oprichten, wijl zij hun door hun verdrijving uit Frankrijk elders
een imperium verschaft zou hebben. Om-
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dat echter de bijgaande flap van dit boek zegt, dat het niet alleen wedijvert met de
beste roman, maar zelf een roman is van de eeuwige menselijke onrust langs oeroude
wegen op eeuwige reis, mogen we niet te zwaartillend zijn en het in die hoedanigheid
aanbevelen.
K.J. Derks

J. Romein, Carillon der tijden. Studies en toespraken op cultuurhistorisch
terrein. - Em. Querido, Amsterdam, 1953, 374 pp., f 8.90.
In het ‘Voorbericht’ kondigt de S. dit boek aan als een laatste bundeling van lezingen,
studies enz. op de wijze van een zelf uitgekozen ‘nagelaten werk’, omdat hij deze
phase van werkzaamheid als afgesloten beschouwt. Wij vinden hier bijdragen daterend
uit de jaren 1942-1952, voor een groot gedeelte elders reeds als artikel gepubliceerd,
waarin de hoogleraar der theoretische geschiedenis aan het woord komt samen met
de historicus zonder meer. Voor degenen die zich interesseren voor de eerste is vooral
het hoofdstuk omtrent de vooruitgang, die ‘voortgang’ werd, van belang. Wij
constateren daar wel een evolutie in Romeins wetenschappelijk a priori, maar het
geheel blijft toch geleid door een ‘vrij-Marxistische geest’ (174), die in 1942 overtuigd
was en het nu nog schijnt bij deze uitgave, ‘dat er Niets en Niemand is, die de
mensheid kan helpen, dan alleen - zij zelf’ (143). Hoewel wij het betreuren, dat dit
relatief apriori zo verabsoluteerd wordt, waardoor historische phaenomenen aan de
S. zonder meer ontgaan of niet in hun eigenheid worden gewaardeerd, hopen wij
toch, dat deze laatste bundeling nog door enige andere zal worden gevolgd. Want
Romeins scherpe geest dwingt tot denken, al zal het ook vaak zijn tot anders denken,
en zijn stimulans tot voorkomen van eigen eenzijdigheid zouden wij niet graag
ontberen.
J.H. Nota

Prof. Dr F. van Heek, Het geboorteniveau der Nederlandse
Rooms-katholieken. Een demografisch-sociologische studie van een
geëmancipeerde minderheidsgroep (Publicaties van het Sociologisch
Instituut der Rijksuniversiteit te Leiden, III). - H.E. Stenfert Kroese N.V.,
Leiden, 1954, XII-201 pp., f 12.
In de week- en dagbladpers zijn reeds verschillende reacties op deze belangwekkende
studie verschenen. Onder de titel ‘Malthusiaan tegen Christen’ lanceerde de ‘Gazet
van Limburg’ op 1 December 1954 een volkomen misplaatste aanval tegen dit
wetenschappelijk werk; een meer objectief relaas (hoewel op het eind vooral subjectief
gekleurd) gaf ‘De Groene Amsterdammer’ op 18 December 1954, maar onder de
misleidende titel ‘Is men in Nederland roomser dan de paus?’. Het boek verdient
serieuze aandacht, want het is een studie die in ‘De Volkskrant’ van 18 December
1954 door Pater Dr Ponsioen, S.C.J., terecht een aanwinst genoemd werd; een studie
bovendien, die geschreven werd door een gelovig man, die het katholieke standpunt
weet te eerbiedigen en de eerlijke hoop uitspreekt, dat de Kerk in Nederland het
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geboortevraagstuk zal weten op te lossen ‘met zo weinig mogelijk verlies aan geloof
en menselijk geluk’ (blz. 189); waaraan wij echter onmiddellijk toevoegen: met zo
weinig mogelijk verlies aan trouw t.o.v. de Goddelijke wetten, die dit vraagstuk
beheersen. De Leidse hoogleraar constateert het bekende verschijnsel, dat het
geboortecijfer onder de Nederlandse katholieken in het algemeen belangrijk hoger
ligt dan onder de rest van de bevolking, al waarschuwt hij voor mythe-vorming in
deze. Dit verschijnsel meent hij op grond van zorgvuldige onderzoekingen en
vergelijkingen voor een belangrijk deel te moeten toeschrijven aan de invloed van
de godsdienstfactor, m.a.w. aan de invloed van de katholieke gezindheid t.a.v.
kindertal; een conclusie, die katholieke lezers uit eigen opvatting en levenshouding
gaarne zullen bevestigen. Maar dan gaat de schrijver naar een verklaring zoeken,
waarom in vele andere landen het verschil tussen katholieken en niet-katholieken in
dit opzicht veel geringer is. Prof. van Heek meent het antwoord te vinden in de
mentaliteit van de Nederlandse katholieken, die z.i. gekenmerkt wordt door grote
ernst en gestrengheid, een zekere Jansenistische inslag, een sterke frontmentaliteit
door het verleden veroorzaakt, en een hoog ambitie-niveau. In deze verklaring liggen
zeker juiste elementen, maar bevredigen kan ze ons niet. Hier vooral bemerkt men,
dat de schrijver ondanks zijn eerlijk pogen er niet voldoende in slaagt zich in de
Katholieke levenshouding in te denken. Hij blijft te veel staan bij de buitenkant
(hetgeen wel blijkt uit de aandacht, die hij schenkt aan bijkomstige kwesties als
houding tegenover Rotary, vasten- en onthoudingswet, organisatie-leven) en dringt
niet tot de kern door. De verklaring van het gesignaleerde verschijnsel is veeleer te
zoeken
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in het feit, dat de katholieke levenshouding in ons land veel minder door onchristelijke
tendenzen is aangetast dan in verschillende andere landen het geval is; en dit hebben
wij (behalve aan een sterker verzorgd godsdienstig leven) mede te danken aan de
beschermende invloed, die verschillende factoren door schrijver opgesomd hebben
uitgeoefend. Het is dan ook opvallend, dat de verklaringspoging van de schrijver
juist voor het Zuiden van ons land het minst voldoet. Tenslotte willen wij nog enkele
opmerkingen maken naar aanleiding van het derde hoofdstuk, dat zeker niet het
sterkste gedeelte van deze waardevolle studie is. Bij de bespreking van de
economische wenselijkheid van de te verwachten bevolkingsgroei weegt Prof. van
Heek zorgvuldig het voor en tegen van de verschillende standpunten tegen elkaar
af, zonder zelf een besliste uitspraak te doen; bij dit gedeelte van het derde hoofdstuk
zouden wij alleen willen opmerken, dat er o.i. heel wat sterkere argumenten bestaan
om deze economische wenselijkheid te bevestigen. Maar bij de bespreking van de
sociologische wenselijkheid van de te verwachten bevolkingsgroei concludeert hij
vrij abrupt, dat naar zijn mening een minder sterke groei sociologisch de voorkeur
verdient. Wij vragen ons af: waarom? Beziet Prof. van Heek de sociologische
wenselijkheid niet te veel vanuit economisch standpunt? En verwaarloost hij hier
niet te veel de morele en godsdienstige waarden, die weliswaar van de sociologische
waarde onderscheiden zijn maar deze toch wezenlijk mede-bepalen als zijnde de
doeleinden, waarop het sociologisch welzijn gericht is? In een
demografisch-sociologische studie dient met deze wezenlijke betrokkenheid van het
sociologische op het moreel-godsdienstige ten volle rekening gehouden te worden.
Het behoud van een gezond en gelukkig gezinsleven hangt wezenlijk samen met een
leven volgens het geloof en volgens de normen, die dit geloof omtrent het
geboortevraagstuk stelt.
A. van Kol

E. Schroedinger, Science et humanisme. La physique de notre temps
(Textes et Etudes Philosophiques). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1954,
124 pp., Fr. 69.
Dit werkje, waarin de beroemde physicus wil aantonen hoe diep de huidige
natuurkunde ons beeld van mens en wereld heeft gewijzigd, werd reeds eerder in
zijn oorspronkelijke Engelse versie aan de lezers van dit tijdschrift voorgesteld (cfr.
‘Science and Humanism’, Streven, Mei 1952). Weinigen hebben met zoveel
intelligentie en competentie over dit probleem geschreven.
F. Elliott

Harley Williams, Don Quixote of the microscope. An Interpretation of
the Spanish savant Santiago Ramon y Cajal (1852-1934). - J. Cape,
Londen, 1954, 256 pp., geb. sh. 15/-.
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Zoals blijkt uit de wat bombastische titel was Cajal, de befaamde specialist der
zenuwcellen, een originele figuur. Hij slaagde erin zich bijna uitsluitend door eigen
kracht op te werken tot een der beste kenners van de microscopische structuur der
dierlijke weefsels. Een geleerde worden met wereldfaam en bovendien de Nobel-prijs
behalen is nogal uitzonderlijk voor een Spanjaard. Maar als de geleerdheid in hem
samengaat met een markante zin voor het heroïsche, en weleens extravagante, denkt
men al gauw aan affiniteiten met de helden van Cervantes. Wellicht dreef Williams
in zijn geromanceerde biographie van Cajal de ‘interpretatie’ iets te ver, en verheerlijkt
hij met iets te veel genoegen de liberale en positivistische opinies van zijn personnage.
Toch blijft het werk een aangename en instructieve kennismaking met de
onvergetelijke grondlegger van de moderne wetenschap der zenuwcellen.
F. Elliott

Roger Pilkington, Revelation through Science. - Lutherworth Press,
Londen, 1954, 192 pp., geb. sh. 10/6.
Zoals de titel aanduidt beweegt dit werk zich op het grensgebied van wetenschap en
wereldbeschouwing. De vraag die Pilkington op eenvoudige en onderhoudende wijze
behandelt kan als volgt samengevat worden: wat denkt de wetenschap over de mens,
en wat moet de mens van de wetenschap denken?
Het uitgebreide eerste deel toont aan hoe de mens als uitloper van de evolutie de
meest merkwaardige en hoogstaande uitbloei is van de geschiedenis van het leven
op aarde. Hoe aanmoedigend ook, is dergelijke wetenschappelijke uitspraak
onvoldoende om een wereldbeschouwing te vestigen. Voor wie alleen in de
wetenschap gelooft is er geen plaats voor ware moraliteit noch voor godsdienst; maar
evenmin voor kunst noch enig geestesleven. Een puur wetenschappelijk inzicht op
de mens kan misschien bij eerste contact enthousiasmeren doch leidt tenslotte steeds
naar een tragische ontgoocheling.
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Kort maar raak schetst de auteur in welke richting de ware oplossing moet gezocht
worden: de mens is meer dan een dier met kudde-instincten, meer dan een individu
met sociale noden, hij is een persoon uitgenodigd tot gemeenschap met God zelf. De
uitloper der dierlijke evolutie is tevens beeld van God en tot een heilige bestemming
geroepen. Hoe beide stellingen slechts twee aspecten van eenzelfde waarheid zijn
kan een Christen spontaan aanvoelen.
F. Elliott

Romans en verhalen
Miep van der Velden, De Honger van ons Hart. - De Fontein, Utrecht;
Sheed & Ward, Antwerpen, 1954, 320 pp., f 8.90.
De Honger van ons Hart is een merkwaardige roman die alle aandacht verdient.
Het hart der schrijfster heeft een groot aandeel gehad in de compositie en uitwerking
ervan, wat volstrekt niet zeggen wil dat het hoofd erin te kort schiet. Geenszins! Maar
een lyrische stemming en een voorkeur voor de rechten van het hart beheersen het
gehele boek, dat echter intelligent en met keurige hand geschreven is. Het hoofdthema
is een vurige, hartstochtelijke vriendschap, die natuurlijk meer dan vriendschap wordt,
tussen een getrouwde man en een getrouwde vrouw en er is veel tijd en veel ervaring
nodig, eer de vrouw beseft dat zulk een vriendschap onmogelijk is. Beiden trachten
God vast te houden en God en hun wederzijdse echtgenoten het hunne te geven, wat
uitermate moeilijk blijkt. Alles speelt zich af in een katholiek hoekje van Friesland,
rond een Augustijnerklooster, dat ook zijn aandeel in het gebeuren heeft. Miep van
der Velden schrijft fleurig en levendig, boeiend en beeldend en haar hoofdfiguren
staan in levenden lijve en met kloppend hart voor ons, ook al dreigt de werkelijkheid
soms even in het sprookje over te gaan. Een warme adem van Godsbesef en
Godsliefde gaat door heel het boek.
J. v. Heugten

Sven Stolpe, Spel tussen de Coulissen. Uit het Zweeds. - Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1954, 280 pp., f 7.90.
Sven Stolpe is een Zweeds schrijver en bekeerling, die in zijn vaderland nogal
bekendheid geniet. Hij heeft reeds meerdere werken gepubliceerd, waarvan het
hierboven vermelde niet zijn beste is. Het is een wel wat kunstmatig aandoende
roman, ongetwijfeld knap geschreven, maar te zeer geconstrueerd om sterk te
overtuigen. Het gaat over een minister-president, die door de opkomende macht der
tegenpartij wordt tenonder gebracht. Om zulk een gegeven als levende en overtuigende
werkelijkheid en niet als een uitgedacht en geconstrueerd proces weer te geven, is
er een heel bijzonder talent nodig. Stolpe beschrijft in Zweden en in het Zweeds dit
proces als plaats hebbend in een ongeveer katholiek land en in katholieke
verhoudingen. Het is meer een gedurfde krachttoer dan een alzijdig geslaagde roman.
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Toch is alles knap, zeer knap opgebouwd en gecomponeerd, doch meer in beton dan
in natuursteen. Een merkwaardige Pater Dominicaan loopt als een rode, of liever
witte draad door heel het verhaal.
J. v. Heugten

Gilbert Cesbron, Honden zonder Halsband. Vertaald. - Het Parelsnoer,
Foreholte, Voorhout; 't Groeit Antwerpen, 1954, 244 pp., f 6.90.
Cesbron, de schrijver van Heiligen gaan naar de Hel, publiceerde daarna
bovengenoemde roman over de zwervende straatjeugd, Honden zonder Halsband.
Het is een aangrijpend verhaal dat ons beurtelings voert naar de Parijse achterbuurten
en naar het gesticht, waar deze verwaarloosde zwervers worden ondergebracht. De
moeilijkheid van een dergelijke roman is de eenheid te bewaren in de algemeenheid,
dat wil zeggen: enkele individuen als representatief voor het geheel te kiezen en deze
zo te beschrijven, dat de voeling met het geheel, met de algemene achtergrond niet
te loor gaat. En hierin is Cesbron geslaagd. Alles leeft onder zijn hand en hij volgt
zijn cliënten met grote toewijding en liefde, een liefde, die ook het gestichtspersoneel
bezielt. Het boek is geschreven met innige deelname van het hart, hoezeer het hoofd
ook de leiding heeft. Het is geen boek voor kinderen.
J. v. Heugten

Jean du Parc, De nacht van Nadine. - P. Vink, Antwerpen, 1953, 238 pp.,
geb. leder Fr. 150.
Nadine, de onberispelijke jonge vrouw van procureur Georges Béril, laat zich
verleiden door de kunstenaar André Fuger. Alles gebeurt in één nacht; de wroeging,
de reddeloze verwarring en de uiteindelijke inkeer komen de volgende dag.
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Psychologie van de ontwikkelde vrouw van het burgerlijk-katholiek milieu, sfeer
van muziek en verfijning en bekoring, romantische evocatie van het mondaine leven,
vrij gemakkelijke maar weldadige problematiek: feuilleton van stijl. Dit heeft ons
Jean du Parc gegeven, in heel zijn werk en in dit nieuwe boek. Daar ligt de reden
waarom ook deze roman weer graag zal gelezen worden, en waarom het heengaan
van deze toch echt begaafde schrijver met recht wordt betreurd.
P. van Meer

Lode Cantens, Jeroen de vliegenvanger (Huisbibliotheek voor het Gezin).
- Hofboekerij, Hasselt-Heemstede, 1954, 239 pp., geb. Fr. 105 (in reeks
Fr. 60).
Een boek dat niet onopgemerkt mag voorbijgaan.
Het vertelt de zonderlinge geschiedenis van Jeroen Drop, venter met
vliegenvangers, voddenraper, beeldensnijder, een godvrezend man, die in een hut
aan de Westerschelde woont ‘met zijn fantasie, met zijn artistenziel en met in zijn
hoofd een bestendig verhaal, dat hij zelf eens de zeven hoofdzonden heeft genoemd’.
Geholpen door Pater Storms, die de mensen van Jeroens soort weet aan te pakken,
haalt hij Lowie Drop in zijn hut, en Jan Truk en Passaen en Daan Stoels en Linneke,
het meisje. En het wordt een wonderlijke kolonie daar aan de linker oever van de
Schelde bij Antwerpen, waarin verloren mensen weer een taak in het leven vinden
en elkaar een zwijgzame, nukkige, maar diepe en waarachtige goedheid toedragen.
Cantens biedt ons hier een zeer goed boek. Weldadig van inhoud, voortreffelijk
van stijl. Wel is de bouw wat los, en brengt deze losheid menige herhaling, in verhaal
en procédé, mee. Maar vele passages zijn zo direct en knap, zo indringend en sober
geschreven dat we ongelijk zouden hebben, in Jeroen de Vliegenvanger alleen een
vlot ‘volksboek’ te zien.
P. van Meer

Marnix Gijsen, De lange Nacht. - A.A.M. Stols, 's-Gravenhage; Diogenes,
Antwerpen, 1954, 258 pp., Fr. 125.
Het procédé is gevonden, nu kan M. Gijsen doorgaan. Tegenover de vroegere verhalen
brengt dit jongste boek behoudens varianten in personages en situatie, eigenlijk dan
ook niet veel nieuws.
Leo, een tere, gevoelige jongen, komt onder de invloed van de homosexuele
Benoni. Na een onterende ervaring met deze zoekt hij, in zijn ontwakende sociale
kommer, zijn heil in een verhouding tot Elsje, het volksmeisje dat hij wil verheffen.
Hij ontsnapt niet aan Benoni, hij krijgt geen invloed op Elsje: ontredderd snijdt hij
zich, na een walgelijke nacht, koel de pols open.
Het verhaal valt duidelijk uiteen in twee delen (Leo-Benoni, Leo-Elsje) met
daartussen een slappe overgang. Heel vast en diep is Gijsen's greep op het gegeven
niet. Hij maakt het zich soms nogal gemakkelijk: vaak vrij schematische voorstelling
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en bouw, gemakkelijke karikaturisering (de moeder van Benoni), gemakkelijke (haast
melodramatische) oplossing, en het geheel een nogal goedkope, steeds maar herhaalde
ontluistering en onttakeling van mensen en waarden en van zijn eigen verleden. De
koele vlakheid van zijn benijdenswaardig vaardige stijl is bij Gijsen geen
‘understatement’: zijn problematiek zelf is alles bij elkaar maar koel en vlak. De
enkele diepere accenten van meewarigheid en pijn in deze jongste roman kunnen
ons voorlopig niet anders doen denken.
Paul van Meer

Wim Meewis, Geen scherzo voor de goden. - A. Manteau, Brussel, 1954,
181 pp., ing. Fr. 70, geb. Fr. 90.
‘Gevaar van een dagboek: het is niet denkbeeldig dat de gedachte aan het formuleren
het beleven zelf nadelig beïnvloedt, dat men te vlug uitersten in zijn ervaringen zoekt,
duidelijkheid, literaire degelijkheid’ (25). Meteen, dunkt ons, omschrijft de debutant,
die hier aan het woord is, de kwaliteiten en de tekorten van zijn roman (die uit heel
wat meer dan een dagboek bestaat). Kwaliteiten zijn dan: literair-degelijke
formulering, duidelijkheid die scherp achter de waarneming doordringt, harde glans
van intellectueel en artistiek inzicht. Het groot tekort is nog: de opzettelijkheid en
de onrijpheid in de probleemstelling: de personages leiden een leven dat net even
anders is dan dat van waar-gemaakte personen, en het gevaar, dat de auteur weer
zelf aanduidt, blijkt daarbij inderdaad niet denkbeeldig: ‘wanneer men (een dagboek)
tot in de laatste consequenties neerschrijft, dan moet er toch wel een einde komen
aan dat eigenzinnige personage in jezelf, dat zich altijd maar verder heeft laten lokken,
tot het zich eindelijk onmogelijk heeft gemaakt en vanzelf afsterft’ (94).
Het gegeven is verwant met dat van

Streven. Jaargang 8

475
De lange Nacht van M. Gijsen: de verhouding Christiaan De Bont-Fred Morren,
Magda De Bont-Fred Morren. Met dezelfde tweeledigheid in de bouw, een
gelijkaardige sensuele ontluistering (zonder het ressentiment van Gijsen, lijkt het
ons). Stilistisch lang niet zo voldragen, niet zo klaar van lijn, maar psychologisch
toch wel dieper bedoeld en nieuwer.
Paul van Meer

Piet van Aken, Klinkaart (N.V.T.-reeks). - Ontwikkeling, Antwerpen,
1954, 58 pp., Fr. 48.
Dit is een prachtig verhaal. Wellicht het beste wat de sociaal bekommerde Piet van
Aken ons tot hier toe heeft geschonken.
Het gegeven is ontstellend ruig. Een meisje van twaalf jaar gaat voor het eerst naar
de steenbakkerijen werken. Zij zal er op misselijke wijze ontgroend worden door de
werklui en door de baas onteerd. Ook de stijl is ruig (haast zonder adjectieven), maar
zo beheerst, met zulk een deernis en ingehouden verontwaardiging, vertelt van Aken,
dat over zijn bruut verhaal een diepe, warme glans komt liggen van een waarachtig
aangrijpende schoonheid. Tegelijk scherp opmerkend (het bedrijf op de droogplaats)
en onweerstaanbaar suggestief (de langzame, onheilspellende gang van het tijdig
afgeknapte verhaal), roept van Aken, in een klimaat van zinnelijkheid en berusting,
het tere, dromerige en ontroerende figuurtje op van het meisje, met naast haar het
jongetje dat haar vriendje zal worden: ze moeten maar laten begaan, en in één vuile
dag is hun kindergeluk hun ‘ontvreemd’.
Als kort verhaal een meesterstukje. Evenwel niet voor jonge mensen.
Paul van Meer

Fanny Leys, Ontwijding (N.V.T.-reeks). - Ontwikkeling, Antwerpen, 1954,
97 pp., Fr. 48.
Een intellectuele vrouw, moeder van drie kinderen, gevangen in de sleur van het
huishoudelijk werk raakt verliefd op een vriend van haar man. Weldra verteert haar
het verlangen naar een kind van hem. Niets wordt vermoed door haar vlijtige
echtgenoot, maar evenmin door de aanbeden vriend. Wanneer zij aan deze eindelijk
haar obsederend verlangen blootlegt, wijst hij haar hard naar haar gezin terug.
Daardoor gebroken, vindt zij de bezinning en een bittere wil tot zelfverloochening
terug.
Dit ‘geestelijk overspel’ wordt door de vrouw verteld in haar dagboek: hortend,
onmeedogend peilend, vaak cerebraal, wrang en ‘ontwijdend’. Jammer dat het zo
hysterisch aandoet, anders had het een schrijnend psychologisch document kunnen
zijn, document veeleer nog dan roman.
Paul van Meer

Streven. Jaargang 8

Gerard Walschap, Manneke maan. - Heideland, Hasselt, 1954, 160 pp.,
geïll., Fr. 95.
Een baldadig sprookje (waar Walschap al een schets van had gegeven in Dietse
Warande en Belfort van 1935). Manneke Maan is een reus, 10 km hoog, die, de maan
beu, zich op de wereld laat neervallen. God heeft sympathie voor zijn durf en zal
hem dan maar laten begaan. Met de beste bedoelingen bezield, zet de reus alles
overhoop. Hij wil geluk, en de mensen en de apen willen oorlog. Er wordt geknokt
met mammoeten en geknotst met halve werelddelen, er wordt ook geruzied als tussen
mensen, en dat is altijd klein. Zullen zij dan nooit van Manneke Maan leren, van
goede wil te zijn, verdraagzaam, vredelievend en tevreden met hun schone wereld?
Niemand bij ons kan vertellen als Walschap. De krachttoeren van overdrijving en
stemverheffing en het (latente) profaneren van alle Openbaring nemen we voorlopig
dan maar op de koop toe.
Paul van Meer

Eric Linklater, The faithful Ally. - Jonathan Cape, Londen, 1954, 258 pp.,
sh. 10/6-.
Schrijver is een Schot uit Orkney. De liefdevolle zorg van zijn voorvaderen voor
hun land heeft hij overgebracht op de Engelse taal, die hij cultiveert als een boer zijn
erfgoed. ‘I have no philosophy, bekent hij, but I believe in God and the goodness of
the English language’. Alleen een Schot kan met zulk een sprankelende humor en
pikante ironie een zelfbewuste bureaucraat uittekenen van het ‘Colonial Office’,
ergens op een verloren eiland ten Oosten van Singapore. Als tegenspeler treedt de
plaatselijke Sultan op, als een soort voltairiaanse despoot: made in Cambridge. Rond
deze twee personen fladderen in een bonte wemeling typisch Engelse figuren: een
‘femme fatale’, zonder de boosheid trouwens van een Amerikaanse ‘vamp’; een
charmant en argeloos bruidje, vol heimwee naar ‘the old country’ en de secure
degelijkheid van thuis; enkele kranige territoriale agenten, een geestelijk kippige
antropo-
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loog. De crisis wordt aangebracht door een poging tot opstand bij de inlanders uit
de bergen. Humaan en mild, elegant en vol humor blijft dit boek wel verstoken van
geestelijke diepte. Het heeft iets van het ephemere en toch unieke van een fluit
champagne, waardoor het werd verkozen tot het boek van de maand in October in
‘The Book Society’.
P. van Doornik

H.C. Armstrong, Grijze wolf (Standaard-romans). - N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 296 pp., geb. Fr. 85.
Een soldaat schrijft het leven van een andere soldaat, Mustafa Kemal Pasja, Ataturk,
d.i. ‘de Vader der Turken’. Hij kent het land en de mensen uit de barre bergstreken
van Anatolië, en de wufte cosmopolitische society in Konstantinopel. Hij kent ook
Mustafa, een harde onbuigzame intrigant en patriot, uitstekend officier en dictator,
de ‘schoolmeester’ van zijn volk, minder scherpzinnige politicus, armzalige financier
en econoom, en volledige mislukkeling in het huwelijk. Hij kon nooit in de vrouw
iets anders zien, dan een goedkoop middel tot hevig en zinnelijk genot. Hierin als in
het andere was de ‘Grijze Wolf’ de verre erfgenaam van de woeste Osmaanse Turken,
die in de dorre woestijnen van Centraal Azië alles te vuur en te zwaard vernielden
met een grijze wolf op hun standaarden. Het verhaal zelf lijkt erg op een rapport van
een eerste sergeant na de een of de andere manoeuvre van de Nato in Duitsland. Alles
staat in het felle zwarte en witte contrast van een lino, zonder de minste arceringen,
en met de nodige herhalingen en simplificaties. Of ‘De Standaard-Boekhandel’
wellicht niets beters had kunnen vinden om te vertalen, is een vraag.
P. van Doornik

Helen Ashton, Het oude hospitaal, vert. door Jeanne Wagener
(Triomfreeks). - J. van Tuyl, Antwerpen, 1954, 256 pp.
Vier en twintig uren in een oud provinciaal hospitaal bij Londen. In deze korte
tijdsspanne geraakt men vertrouwd met talrijke geneesheren van de staf, de vele
verpleegsters, enkele personen uit het dienstpersoneel en last not least met de patiënten
zelf. Wij kennen weinig verhalen, waarin binnen een zo beperkte ruimte van tijd en
plaats zulk een rijkdom en verscheidenheid van menselijke karakters en
temperamenten wordt uitgetekend. Oorlog en vrede, staatscontrôle en liefdadigheid;
plichtsbetrachting en verwaande zorgeloosheid, schuchterheid, angst en liefde spelen
door elkaar in een haast shakespeariaanse vanzelfsprekendheid. De meeste
doktersverhalen verdedigen een of andere thesis. In dit echter, dat daarom juist een
bijzondere plaats inneemt, wordt het leven zelf in zijn veelzijdigheid en
onaantastbaarheid de beste lerares. Voor iedereen aanbevolen.
P. van Doornik
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André Demedts, In uw handen. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1954, 266
pp., ing. Fr. 75, geb. Fr. 105.
Pastoor Bogaerts, de vierenzestig-jarige parochieherder van Molsen, vraagt ontslag
bij zijn bisschop; het wordt hem voorlopig niet toegestaan. Dan is hij de machteloze
getuige van een drama-van-overspel, waarbij de bedrogen echtgenoot Willem Van
Mergen een aanslag doet op de bedrieger Marcel Van Hijfte, maar zelf wordt
neergeschoten. Kort daarna pleegt de moordenaar zelfmoord; terwijl de ontrouwe
vrouw Irène Verheylen (ontrouw zonder het geheel te zijn) maar half tot inkeer
komt.... En tenslotte mag de pastoor naar een kleine parochie vertrekken.
Van de twee ineengewerkte thema's gaat het voornamelijk om het eerste; maar dit
vindt in de tweede zijn verklaring. De pastoor is geneigd zijn leven als een mislukking
te beschouwen; alleen in God, in gehoorzame dienstbaarheid, vindt hij steun,
berusting, vrede. En het drama-van-overspel zou tot een hopeloze ondergang hebben
geleid, indien niet, dank zij de priester en haast onmerkbaar, bij ieder en allen enig
licht door de duisternis drong. De dorpspastoor (en we veralgemenen reeds: de priester
in het algemeen) brengt, op een geheimzinnige wijze, God aanwezig: God die, zonder
het uitwendig succes te waarborgen, in en door zijn gezondene, toch straalt en weldoet.
Als zoekend mens en als gelovige schreef Demedts deze roman. Een zoekend
mens, een pijnlijk-weemoedig getuige van veelvuldige ondergang; een gelovige, die
zich hecht aan de tóch barmhartig werkende God. Een, voor wie het voortgaand
leven, met zijn voortschrijdend bederf, een drukkend en verscheurend mysterie blijft;
- en die langzaam, diep daaronder, de liefde ziet dagen van Hem die de wereld heeft
overwonnen. En in de pastoor, zijn laatste roman-gestalte, heeft de mijmerende
kunstenaar zijn traag stijgende vrede moeizaam geïncarneerd.
E. Janssen
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J.A. De Zunzunegui, De zweer van Don Lucas, uit het Spaans door Dr
G.J. Geers (Standaard-Romans). - N.V. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1954, 250 pp., ing. Fr. 65, geb. Fr. 85, luxe: Fr. 100.
Don Lucas wil de model-‘Indiano’ zijn - zo noemt men in Spanje de rijk geworden
emigranten, die uit Zuid-Amerika weerkeren - van zijn geboortedorp, dat er nog
steeds één verwacht. In alles wil hij de edelmoedige weldoener spelen, maar dit blijkt
een harde leerschool. Tot de maagzweer, waaraan de klassieke Indiano moet lijden,
hem komt bijstaan om zijn taak volkomen te vervullen. Een dokter zonder
vooroordelen helpt hem er van af, en de gevolgen zijn verschrikkelijk... Een
humoristisch boek, maar met het meedogenloze van de Spaanse humor, logisch en
illusieloos treurig achter glimlachende luchthartigheid. Deze roman, bekroond met
de ‘Premio nacional de Literatura’ opent ons in zijn oorspronkelijkheid een verrassend
nieuwe wereld.
A. Deblaere

Lia Timmermans, Het kleine album van Martha. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1954, 172 pp., geïll., ing. Fr. 54, geb. Fr. 75.
De dochter van Felix Timmermans vertelt, in de 44 losse hoofdstukjes van haar
tweede werk, de heel gewone belevenissen van de zesjarige Martha. Maar dan niet
zoals grote mensen die belevenissen zouden zien, wel zoals Martha ze zelf meemaakt.
Op veel bladzijden, zoals b.v. bij de ballonhistorie aan het slot, bereikt de schrijfster
een zeer hoog en zuiver peil van vertelkunst en kinderpsychologie. Tonet Timmermans
illustreerde kinderlijkaardig de tekst van haar zus en de samenwerking van deze twee
dochters van de Fé heeft van deze Desclée-uitgave een prettig stukje miniatuurkunst
gemaakt.
R. Lenaers

Jean du Parc, Appassionata. - Heideland, Hasselt, 1954, 240 pp., geb. Fr.
145.
Na moeilijke jeugdjaren de schok van 'n vreselijke werkelijkheid: de echtelijke
ontrouw van zijn vader; daarna vroege verkering, mislukking van universitaire studies,
de complexen van een vroegrijp en niet gewaardeerd kunstenaarsschap, gevolgd door
een huwelijk dat begint als een lente, zich openbaart als een armoedig artistenbestaan,
pijnlijk vergaat in ontrouw ter wille van de inspiratie die heftige drift van node heeft
om creatief te kunnen blijven, en dat eindigt op het onverwachte slotaccoord: het
plotselinge en bevrijdende inzicht van het offer van zijn vrouw.
Zo is de gang van deze Appassionata. Een boeiende en levenskrachtige roman,
waarin Schr. blijk geeft van een penetrante gevoels- en gewetensanalyse. De twee
figuren van de moeder en van Mia, de vrouw van de kunstenaar Carlos De Roover,
worden nobel getekend.
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Wél kan men zich moeilijk onttrekken aan de indruk van het cliché, op meer dan
een plaats voelbaar bij het aanbrengen en uitwerken der genoemde themata. De
ontknoping heeft ook wat te veel van een deus ex machina. Voorbehouden lectuur.
Dit posthuum uitgegeven werk sluit de productie af van Willem Putman, onze
verdienstelijke en vruchtbare Zuidnederlandse toneel- en romanschrijver.
J. Van Brabant

Edwin Corle, Ruw goed. - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954,
210 pp., ing. Fr. 65, geb. Fr. 85.
In 'n barre woestijn van West-Amerika ontstaat in 1893 een eerste rush naar goud.
In 1941 vindt men, nadat alles weer woest geworden was en eenzaam, wolfram, en
dezelfde geschiedenis herhaalt zich: geld, macht, plezier en.... illusie. Een dwaze
Amerikaanse, een efficiënte jonge ingenieur, en een eenzame filisoof dragen het hele
verhaal. De filosoof is een pantheïst die van Einstein houdt, de eenzaamheid en de
natuur. Alles is illusie; slechts de Geest is Waarheid, en dit in een stoïsche, vaag
humanistische en spiritualistische betekenis: een soort ersatz voor godsdienst. Het
verhaal zelf, dat goed vertaald werd, staat al te zeer onder de invloed van de
filmtechniek: voortdurende flash-backs, close-ups en dergelijke meer. Men vraagt
zich terecht af, of schrijver niet eerder dacht aan een scenario dan aan een voldragen
roman. Voor gevormde lezers wegens relativistische, God-lege wereldbeschouwing.
P. Fransen

Stephanie Claes-Vetter, Martine. - Een ontgoocheling. - Heideland, Hasselt,
1954, 208 pp., ing. Fr. 90, geb. Fr. 120.
Martine betoont een plichtgetrouwe maar ietwat stugge toewijding aan haar
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dochter, die de familienaam van haar moeder draagt. Ze ziet het meisje van zich
vervreemden, omdat ze haar tracht te behoeden voor hetgeen ze vroeger zelf heeft
beleefd: slachtoffer te worden van een goedige, maar karakterloze minnaar. Roselys
gaat een tijdlang haar eigen weg, tot ze, gerijpt door de ervaring, in de schijnbaar
gevoelloze vrouw de echte moeder ontdekt. Een spannende novelle - waarbij het
tweede verhaal Een ontgoocheling verbleekt - geschreven in een keurige, voorname
stijl, die echter soms wat te breedsprakig en te beredeneerd is om altijd diep te
ontroeren.
L. Geysels

Albe, Aurita. - Heideland, Hasselt, 1954, 265 pp., ing. Fr. 90, geb. Fr. 120.
De negentienjarige Aurita gaat in dienst bij de weduwnaar Don Joaquin, een rijke
planter op de Canarische eilanden. Zijn grofheid en zinnelijk gedrag berokkenen het
meisje heel wat last. Toch blijft ze bij al zijn schaamteloosheid rustig en beheerst,
en weet op die manier zijn eerbied af te dwingen. Na een bal, tijdens een nachtrit in
de bergen, geeft ze zich aan zijn liefde over. Joaquin wordt evenwel door een
mededinger vermoord, en het kind, dat Aurita ter wereld brengt, sterft aan verlamming.
Het gebeuren speelt zich af in de zonovergoten plantages rond Teneriffe of
indrukwekkende vulkaanlandschappen, die wel suggestief op de lezer kunnen
inwerken. Het thema is omspannen door het ‘Christo di la Laguno’-motief, dat aan
het dramatisch gebeuren zijn perspectief en ook zijn uiteindelijke verklaring geeft.
Toch mag het boek niet diep worden genoemd. Wat er aan psychologische inleving
ontbreekt wordt maar al te vaak gecompenseerd door uitgewerkte maar gezochte
beschrijvingen. Irreële gedragingen (blz. 232), goedkope effecten (206),
naief-filmische anecdootjes (de ezel Filippe), banaliteiten (208-209), en tenslotte
cliché's (260-261) werken vrij storend.
J.M. Tison

Varia
Bernard Newman, Rood Joego-Slavië, vert. d. Will. Kortekaas en Mr C.H.
Govaerts. - Nederland's Boekhuis, Tilburg, 1954, 265 pp., f 9.90.
Dit werk van de bekende Engelse schrijver Newman is een reisbeschrijving door het
land van Tito. Zouden we het vergelijken met de correspondentie van den Doolaard
uit dit land dan zouden we het de voorkeur geven, omdat het een kruistocht door het
hele land omvat: van Slavonië tot Macedonië. Newman heeft contact gezocht met
de bewoners in hun verschillende verhoudingen: boeren, arbeiders, intellectuelen,
geestelijken, Tito zelf niet uitgezonderd. Hij geeft zijn bevindingen, vooral zijn
bewondering voor de schone natuurlandschappen, in vlotte taal weer. De algemene
indruk, die Newman opdeed, was dat het communisme, zeker op het platteland, niet
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diep is doorgedrongen en de mensen onverschillig laat, als zij maar een dragelijk
leven kunnen leiden. Tito is dan ook niet als Stalin een ‘Principien-Reiter’, maar de
dictator die zich vergenoegt met het bereikbare. Of aldus een juist beeld van zijn
strijd tegen de katholieke Kerk wordt gegeven kan men betwijfelen. Uit de korte
passage aan Mgr Stefanac gewijd wordt men niet veel wijzer. De schrijver wisselt
zijn verhaal af met brokstukken uit de historie der verschillende thans verenigde
landstreken, een onvermijdelijkheid trouwens om enig inzicht te krijgen in dit
‘nationaal’ aglomeraat.
De vertaling is goed, behoudens een enkel woord: ‘getijsterd’, dat uit de toon valt.
Een aangenaam geheel, een boeiend en fleurig reisverhaal, met er in verwerkt een
schat van belangwekkende gegevens.
K.J. Derks

L.G.C.A.M. Schneider, Collectieve veiligheid. Een studie over het Handvest
der Verenigde Naties, de Resolutie ‘Uniting for peace’ en het Noord
Atlantisch Verdrag. - Gebr. Janssen, Nijmegen, 1954, 120 pp.
In hoofdstuk 1 en 2 van dit proefschrift worden de collectieve veiligheid volgens het
Handvest der V.N. en volgens de Resolutie en het Noord Atlantisch Verdrag in een
scherpzinnig betoog critisch ontleed en vergeleken, waarbij de vele zwakke punten
worden blootgelegd, die de V.N. en vooral de Veiligheidsraad belet hebben hun
verantwoordelijkheden uit te oefenen. In een slothoofdstuk wordt met klemmende
argumenten de gangbare voorstelling afgewezen, dat er een constitutioneel verband
zou bestaan tussen het Handvest enerzijds en de Resolutie en het Verdrag anderzijds,
omdat de basisdoelstellingen geheel verschillend zijn en ook essentiële
structuurelementen van het
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Handvest opzij gezet zijn. Toch zijn beide laatste daarom nog niet onrechtmatig,
omdat de leden verplichtingen op zich nemen, weliswaar buiten het Handvest om,
maar niet in strijd er mee (art. 103), daar de vooronderstelling is: de
niet-werkzaamheid van de Veiligheidsraad. Wel gaan ze in tegen de geest van het
Handvest: veiligheid en controle door monopolie der V.N. met als beslissende factor
de Veiligheidsraad met zijn Vetorecht.
Een interessante en verdienstelijke studie. Jammer dat de stijl soms wat erg sober
en fantasieloos is en daardoor soms saai en houterig wordt.
P. Dresen

Zonnewijzer Serie
Wij zijn allemaal maar mensen. - 311 pp. D. de Lange, De Martelaren
van Gorcum. - 268 pp.
Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1954, f 1.25 per deel.
Wij zijn allemaal maar mensen, verhalen over lieden van allerlei slag, zijn geschreven
door schrijvers van diverse pluimage. Wij vinden hier o.a. Kees Meekel, Peter Dörfler,
Antoon Coolen, Stijn Streuvels, Leo Tolstoï en vele andere schrijvers van naam.
De Martelaren van Gorcum, een der heldhaftigste perioden van onze vaderlandse
Kerkgeschiedenis. Dit boek stelt de lezer in staat met zijn volle verbeelding zo deel
te nemen aan dit drama, dat het getuigenis der negentien martelaren ook voor hem
verstaanbaar wordt.
Beide boeken van harte aanbevolen.
M. Smit
De Reinaert-reeks heeft een ander uitzicht gekregen: in plaats van ingenaaid zijn de
boekjes thans gebonden, en met een schutkaft voorzien, echter tegen de vroegere
prijs (30 Fr.). Als eerste twee nummers in de nieuwgebonden reeks verschijnen:
Emily BRONTË, De barre Hoogte, het nog steeds graag gelezene meesterwerk van
de Engelse romantiek, en de eeuwige Robinson Crusoë van Daniël DEFOE. Buiten
reeks werd door dezelfde uitgeverij een CONSCIENCE-cassette gelanceerd, die voor
99 Fr. drie boekdelen biedt, met De Boerenkrijg, Jacob Van Artevelde en de Kerels
van Vlaanderen. Deze rasverteller blijft nog steeds het volk boeien, maar voor
intellectuelen is zijn taal en stijl, ook in deze gecorrigeerde uitgave, een haast
onoverkomelijke hinderpaal.
Door het ‘Liturgisch Propagandawerk’ der Abdij Affligem werden
ceremonieboekjes op de markt gebracht, die door keurige typografische afwerking,
tweekleurendruk op uitstekend papier en sobere, uiterst stemmige illustratie, alles in
de schaduw stellen wat wij tot nog toe op dit gebied leerden kennen. De prijs blijft
relatief gunstig (10 Fr. per deeltje). Tot nog toe verschenen. Het H. Doopsel, Het
H. Vormsel, Het H. Oliesel, De heilige Wijdingen, De Bisschopswijding.
Bij Desclée verscheen een vierde druk van het bekende werk van P.R. BERNARD,
O.P., Le mystère de Marie. En door dezelfde uitgever wordt in vertaling het
posthume werk van Dom Columba MARMION, Christus, ideaal van de priester
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aangeboden, waarover bij het verschijnen van het oorspronkelijke in dit tijdschrift
(jg. 1952, II, blz. 367) al het goede werd gezegd, dat dit theologisch degelijk en
diep-vroom werk verdient.

E. de Ridder, Geschiedenis van de Middeleeuwen (Handboeken voor
geschiedenis). - N.V. Standaard-boekhandel, Antwerpen, 1954, 282 pp.,
geïll., Fr. 78.
Een handboek waarover nog met veel lof zal worden gesproken. Niet alleen vertoont
het de goede hoedanigheden van de twee vorige delen uit dezelfde reeks inzake druk
en presentatie, het overtreft deze beide zelfs door zijn degelijke uiteenzetting, zijn
bepaald verzorgde, af en toe werkelijk literaire taal, en hier en daar door zijn treffende
en diepzinnige beschouwingen.
Maar één bezwaar: is dit wel een handboek voor de vierde? Voor
universiteitsstudenten, ja; en, ietwat bewerkt, een knappe vulgarisatie voor de
historielievende intellectueel. Voor leerlingen der vierde: des Guten zuviel!
J. Van Brabant

J. Vandendriessche, Geschiedenis van het Romeinse Wereldrijk
(Handboeken voor Geschiedenis). - N.V. Standaard-boekhandel,
Antwerpen, 1954, 168 pp., geïll., ing. Fr. 58.
Dit tweede deel uit de nieuwe reeks geschiedenishandboeken van de Standaard
betekent stellig een vooruitgang voor het geschiedenisonderricht in de vijfde klas.
Onder de vele kwaliteiten willen wij vermelden: het handige formaat, het glacépapier,
de nette, gevarieerde en nergens overladen bladspiegel; de 34 interessante leesstukken,
de eenvoudige doch knappe samenvatting die elke paragraaf voorafgaat, de vragen
die na elk belangrijk deel
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de stof resumeren, de 68 platen die sprekend de tekst illustreren.
Wat de uiteenzetting aangaat, er werd kennelijk veel aandacht besteed aan het
sociale, culturele en godsdienstige leven. Ook is de wijze van voorstellen aangepast
aan het begrip van de jeugdige leerlingen.
J. Van Brabant

Walter Winterbottom, Voetballen. - De Vlijt, Antwerpen, 1954, 272 pp.,
rijk geïll., geb. Fr. 135.
Wie zijn Zondagse ontspanning op het voetbalveld wat wil vergroten, neme dit boek
ter hand. De auteur is niet de eerste de beste: hij is trainer van het Britse fanion-team.
Hij wijdt geen lyriek aan zijn vak: zakelijk, methodisch, aanschouwelijk en volkomen
deskundig wijdt hij ons in al de knepen van techniek, tactiek en training in. De
aanbevelingen van Jef Mermans, Ernst Ocwirk en Rik Coppens, die deze Nederlandse
uitgave inleiden, waren bijna overbodig.
F. Van Brabant

Johan H. Wigmans, Ik was een der millioenen. - Lannoo, Tielt, 1954, 300
pp., ing. Fr. 75, geb. Fr. 100.
Johan Wigmans, een eenvoudige jongen uit Noord-Brabant, wil tijdens de bezetting
in dienst treden bij de geallieerden. Wanneer hem dit onmogelijk wordt gemaakt,
besluit hij bij de Luftwaffe te gaan om zo bij de eerste gelegenheid naar Engeland
over te vliegen. De Duitsers nemen hem aan maar zetten hem als infanterist aan het
Russische front. Er zit dus niets anders op dan naar de Russische bondgenoot over
te stappen, en zo begint voor hem het groot avontuur. De Russen zien geen bondgenoot
in hem, maar een spion. Tien jaar lang wordt hij van gevangenis naar gevangenis
(waaronder de grote Ljubjanka van Moskou) en van kamp naar kamp gesleept, (mede
omdat hij overal onverbloemd voor zijn katholieke overtuiging uitkomt) tot hij
eindelijk in 1950 gerepatrieerd wordt.
Andere getuigenissen over de U.S.S.R. onthullen vaak sensationele geheimen over
de centrale organisaties en de daar heersende intrigues, maar zijn dan ook niet altijd
even betrouwbaar. Ze hebben vaak iets te verzwijgen of te verdraaien. Wigmans
heeft niets te verbergen noch goed te praten, en daarom is deze simpele getuigenis
zo waardevol. Het geeft ons een eerlijk beeld van het leven in de kampen en steden
van Rusland en Siberië. Als overtuigd katholiek liet hij de schaarse gegevens over
het kwijnend doch overlevend religieus leven aldaar niet onopgemerkt.
De bewust objectief gehouden rapportstijl maakt van dit werk een tragische
getuigenis, dat iedereen die de waarheid over Rusland wil weten in hoge mate zal
interesseren.
J. Plas
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Carmen de Icaza, Bedreigd door het leven. Nederl. van A. Mastenbroek
(Hofboekerij). - Heideland, Hasselt, 1954, 240 pp., Fr. 105 (in reeks Fr.
60).
In de stilte van het eiland Mallorca beleeft Tyna Rutkowska opnieuw haar verleden.
Als Poolse studente te Parijs, wordt ze beschuldigd van moord op haar geliefde en
tot gevangenisstraf veroordeeld. Na haar vrijlating wijkt ze uit naar Amerika. Het
boek waarin ze haar tragische belevenissen neerschrijft onder het pseudoniem van
Valentina Voss, maakt haar beroemd. Op reis in Europa ontdekt ze in de Hongaarse
diplomaat Paul Bathori haar levensliefde. Bathori wordt echter naar Budapest
teruggeroepen, waar hij door het volksgerecht ter dood wordt veroordeeld. Op
Mallorca wacht Tyna op het executiebericht.
Een aangrijpend boek, in vlot Nederlands omgezet, vol fijne vrouwelijke
psychologie.
J. Dax

Prisma Serie
Hans Christiaan Andersen, Sprookjes. Uit het Deens vertaald door M.
van Eeden-van Vloten, Illustraties van Hans Tegner. - Uitgeverij Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, z.j., dl I: 266 pp., dl II: 262 pp., samen f
2.50.
De sprookjes van Andersen aanbevelen zal toch wel overbodig zijn. Laten we volstaan
met de mededeling, dat ze ons hier worden geboden in goed Nederlands en in de
bekende vorm van de Prismaboeken. Mogen ze veel gelezen worden!
Bern. van Meurs

Anton ter Heyden, De blinden. - Het Thijmfonds, den Haag, 1954, 243
pp., f 6.25.
Als eersteling is De blinden een boek dat er wezen mag. Het gekozen en verwerkte
thema ‘de liefdeloosheid in de huidige samenleving’ is zeker met sprekende kleuren
geschilderd. Toch mist de lezer iets in dit boek. Een meer geprononceerde eigen stijl
zou dit verhaal stellig ten goede gekomen zijn.
Joh. Heesterbeek
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
ADAM, K., Der Christus des Glaubens. - Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1954,
384 pp., geb. D.M. 16.
AERSCHOT, B. Van, Bittere wijn. - Bruna, Utrecht; Helicon, Antwerpen,
1954, 150 pp., Fr. 76.
BEIGBEDER, M., André Gide (Classiques du XXe siècle). - Ed. Universitaires,
Parijs-Brussel, 1954, 130 pp.
BIERENS DE HAAN, Dr J.D., Plato's levensleer. - De Erven F. Bohn, Haarlem.
1954, 2de druk, 206 pp., f 3.90.
BOELL, H., Haus ohne Hüter. - Kiepenheuer, Keulen-Berlijn, 1954, 320 pp.,
D.M. 12,80.
BOELL, H., Wo warst du Adam? - Kiepenheuer, Keulen-Berlijn, 1954, 184
pp., D.M. 1,50.
BOELL, H., Und sagte kein einziges Wort. - Kiepenheuer, Keulen-Berlijn,
1953, 215 pp., D.M. 10,80.
BONGER, Mr W.A., Inleiding tot de criminologie. - F. Bohn, Haarlem, 1954,
3de druk, 223 pp., f 3.90.
BOUMAN, Prof. Dr P.J., Van Renaissance tot Wereldoorlog. - H.J. Paris,
Amsterdam, 1954, 4de druk, 311 pp., f 7.90.
BROGLIE, L. de, Physique et biologie. - Ed. de la Revue d'Optique, Parijs,
1954, 164 pp., Fr. Fr. 1200.
BUTAYE, R., Rijke moedertaal. III. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1954, 166
pp., Fr. 42.
CAYRé, F., La contemplation augustinienne. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1954. 287 pp.
CESBRON, Gilbert, Honden zonder halsband. - Uitg. Foreholte, Voorhout,
't Parelsnoer, 1954, 244 pp., f 6.90.
CLAUSING, Dr P., De geestelijke vrijheid en haar geschenk. - A.W. Sijthoff,
Leiden, 1954, 80 pp., f 2.40.
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COLINON, M., L'Eglise en face de la Franc-maçonnerie (Bibl. Ecclesia, 2).
- Fayard, Parijs, 1954, 191 pp., Fr. Fr. 350.
COSTAIN, T.B., Helden zonder land of vlag, I-II (Triomfreeks). - J. van Tuyl,
Antwerpen, 1954, 359-276 pp.
Courtes prières pour le chrétien dans le siècle. - Desclée de Brouwer, 1954,
300 pp., geïll., geb. Fr. 105.
CRUYSBERGHS, Mgr K., Priester? - Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1955, 144
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[1955, nummer 6]
Godsdienst en grondwet
Een rechtshistorische studie over de godsdienstzin in de huidige
maatschappij
door Drs F.E. Stevens
EEN der voornaamste kenmerken der Westeuropese beschaving is ongetwijfeld de
godsdienstzin en meer bepaald het Christendom. Althans zo was het vroeger. De
vraag is echter in hoe ver onze cultuur nog als christelijk mag doorgaan. Langs
verscheidene wegen werd getracht hierop een antwoord te geven. In deze bijdrage
is het onze bedoeling de teksten die aan de grondslag liggen van de hedendaagse
maatschappelijke verhoudingen, de grondwetten nl., aan een onderzoek te
onderwerpen en na te gaan welke godsdienstige overtuiging er uit spreekt.
Sinds de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de Franse Revolutie ontstonden
er in de Westerse wereld enkele honderden grondwetten1). Alle erkennen de vrijheid
van godsdienst, terwijl tegelijkertijd de ongodsdienstigheid steeds meer veld wint.
In hoever staan beide verschijnselen met elkaar in verband?

Ontstaan van twee parallele verschijnselen: vrijheid van godsdienst en
ongeloof
Op het eerste gezicht lijken vrijheid van godsdienst en achteruitgang van de
godsdienstige overtuiging onder de gelovigen twee begrippen die volkomen los van
elkaar staan. Inderdaad vertonen ze, zuiver theoretisch gezien, geen onderling
oorzakelijk verband. Men kan een Utopia uitdenken, waar de ene wel, en de andere
niet voorkomt. Nochtans gaan ze in onze maatschappij practisch hand in hand: het
zijn tweelingen, samen geboren in eenzelfde tijd en samen opgegroeid.
Vrijheid van godsdienst is een tamelijk recente verworvenheid. Tijdens het Ancien
Régime bestond ze eenvoudigweg niet, en kon ze ook niet bestaan. Zeker niet
gedurende de Middeleeuwen, waarin de religieuze eenvormigheid zo groot was, dat
alle ongelovigen, Joden en ketters, niet eens als echte, gelijkberechtigde burgers
werden beschouwd2).

1) De voornaamste constituties citeren wij in de voetnoten. Zie daarenboven: G. Lepointe,
Histoire des Institutions et du Droit public francais au XIXe siècle. 1789-1914, Parijs, 1953,
en Fr. Guenther, Staatsverfassungen, München, 1950.
2) Zie E. Lousse, Kerkvervolging en Godsdienstvrede, in Dietsche Warande en Belfort. December
1950, pp. 6-10.
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Misschien ontstond ze, hoe schuchter haar aanvang ook was, in het begin van de
Nieuwe Tijd, toen de Reformatie de vroegere christelijke eenheid verbrak, en haar
volgelingen aan het kerkelijk gezag onttrok, terwijl mannen als Willem van Oranje
haar in hun politiek programma opnamen. Toch werd ze zelfs toen niet tot een
juridische werkelijkheid want het principe cujus regio illius et religio was algemeen
gangbaar. Slechts af en toe duikt ze vóór het einde van de XVIIIe eeuw op. Aldus
zou ze met enige goede wil gevonden kunnen worden in sommige bepalingen van
de Pacificatie van Gent (8 November 1576), die nochtans geen grondwet was.
Eigenlijk vindt de idee van godsdienstvrijheid haar oorsprong bij Voltaire en de
encyclopedisten.
De Franse filosofen uit de XVIIIe eeuw3), daarin, zoals ook voor vele van hun
opvattingen, van anderen en vooral van de Engelsen Hobbes en Locke afhankelijk,
zijn inderdaad de geestelijke vaders van het tolerantieprincipe, maar terzelfdertijd
van het moderne ongeloof. Of juister, aangezien ze aan het goddelijke, het religieuze
weinig of geen belang hechten, en het menselijke telkens op de voorgrond brengen,
kunnen en willen ze tolerant zijn. Hun gedachtengang is nagenoeg de volgende. De
mensen leven op aarde om gelukkig te zijn, niet om God te dienen. Ze kunnen zich
niet inbeelden ‘qu'il puisse exister quelque avantage indépendant du bonheur des
citoyens’4). Het heil dat ze nastreven, is zuiver tijdelijk en zuiver stoffelijk. De Staat
heeft dan ook de plicht voor de algemene welvaart van alle burgers te zorgen. Hij
moet vóór alles zijn aandacht wijden aan het bonum commune, het gemeenschappelijk
goed, maar in stoffelijke zin, zonder zich noodzakelijk om de morele gezondheid en
de godsdienstige overtuiging van zijn onderdanen te bekommeren.
In tegenstelling met wat vóór hen het geval was, toen de hele maatschappij op
God gericht stond, vertrekken dus Rousseau, Helvetius en anderen van het louter
menselijk standpunt. Tussen het hiernamaals en het aardse trekken ze een scherpe
hiërarchische volgorde van de waarden waarin het stoffelijke en het aardse ver vooraan
komen. Ze slaan een kloof tussen Kerk en Staat, ja ze stellen de Staat boven de Kerk.
Daarom kunnen ze tolerant zijn, zolang de gelovige maar een loyale dienaar van het
gemenebest blijft.
Deze opvattingen drongen door in de leidende kringen, die ze in het openbaar
leven en meer bepaald in de grondwettelijke teksten invoerden.

3) Zie J. De Meyer, Crisis der Europeesche Staatsphilosophie. Antwerpen, 1949. De auteur
geeft, vooral in pp. 102-136, een meesterlijke uiteenzetting van de religieus-politieke ideeën
der Franse wijsgeren.
4) Helvetius, De l'Esprit, in Oeuvres, t. I, p. 86. Parijs, 1794-1795.
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Zo zijn godsdienstvrijheid en ongeloof twee verschijnselen, die uit éénzelfde geest
zijn gesproten en die tezamen in de moderne maatschappij zijn binnengedrongen.
Het is interessant om na te gaan of zij in hun verdere ontwikkeling ook gelijke tred
houden.

Godsdienstvrijheid een algemeen erkend recht
In 1776 werd de vrijheid van godsdienst voor het eerst in een officieel document met
juridische waarde neergeschreven: in de Bill of Rights van Virginië, die verklaart:
‘all men are equally entitled to the free exercice of religion....’ (art. 16). Sindsdien
is ze, principieel althans, een alom en algemeen aanvaard beginsel geworden. Ze ligt
expliciet in alle hedendaagse grondwetten zonder één enkele uitzondering uitgedrukt.
Ze komt voor in de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen van 26 Augustus
1789, in de Constitution française van 3 September 1791, de Constitution de la
République française van 22 Augustus 1795, de Belgische Grondwet van 7 Februari
1831, de Verfassung des deutschen Reiches van 28 Maart 1849, de Bundesverfassung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft van 29 Mei 1874, de Nederlandse Grondwet
van 30 November 1887, de Weimarer Verfassung van 11 Augustus 1919, de Poolse
Grondwet van 17 Maart 1921, de Constitutie van de U.S.S.R. van 5 December 1936,
de Spaanse Fuero van 17 Juli 1945, de Italiaanse Grondwet van 1 Januari 1948, de
Verklaring van de Rechten van de Mens door de U.N.O. op 10 December 1948, het
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschlands van 23 Mei 1949, en de Hongaarse
Constitutie van 18 Augustus 1949. Uit de bovenstaande lijst, die verre van volledig
is, moge blijken, dat de godsdienstvrijheid sinds meer dan honderd vijftig jaar
gaandeweg in alle grondwetten van de Westerse wereld is doorgedrongen.
Er is echter meer. Het princiep van de vrijheid van geweten en van godsdienst
heeft een schitterende carrière gemaakt. Graphisch voorgesteld zou het, zowel wat
de verspreiding als wat de begripsverruiming betreft, als een immer stijgende lijn
worden afgebeeld, die alleen de laatste jaren een zekere neiging tot het horizontale
of zelfs een lichte inzinking vertoont.
In de eerste constitutionele oorkonden ontluikt het beginsel van godsdienstvrijheid
als een schuchtere bloem. Onder de Franse Revolutie bracht de Nationale Vergadering,
die ondanks haar revolutionnaire geest in vele opzichten aan het Ancien Régime
trouw bleef en de clerus nog een voorname rol in haar beslissingen toekende, het in
artikel 10 van de Déclaration des Droits de l'Homme op de volgende manier tot
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uitdrukking: ‘Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi’. Geleidelijk aan
krijgt het meer kracht, verwerft het aanzienlijker waarborgen, breidt het zich uit tot
ruimere toepassingen en wordt het tot zijn uiterste consequenties doorgevoerd.
In de Déclaration van 1789 was het nog louter gewetensvrijheid maar in de
Constitution de la République française van 1795 wordt het een recht op
onbelemmerde uitoefening van de eredienst. De Belgische Constitutie drukt in haar
artikel 15 eer de negatieve zijde van het beginsel uit met de woorden: ‘Niemand mag
op welke wijze dan ook verplicht worden aan de acten en de ceremoniën van een
eredienst deel te nemen of er de rustdagen van te onderhouden’.
Tijdens de tweede helft van de XIXe eeuw en in het begin van de XXe eeuw beleeft
het zijn bloeiperiode en bereikt de volle wasdom. Dan zijn alle elementen aanwezig.
Zo zegt b.v. de Weimarer Verfassung van 1919, dat alle bewoners van het Rijk volle
gewetens- en godsdienstvrijheid genieten, en dat de onbelemmerde uitoefening van
de godsdienst door de wetgeving gewaarborgd en door de Staat beschermd wordt5).
Reeds in 1849 had de Duitse Grondwet aan het princiep zijn volle betekenis in het
openbaar leven gegeven: het genot van de burgerlijke en staatsburgerlijke rechten
wordt noch afhankelijk gesteld van de godsdienstige belijdenis noch er door beperkt6).
Het beginsel van de totale vrijheid op godsdienstig gebied wordt op de spits gedreven
in de Grondwet van de U.S.S.R. van 1936: de vrijheid de godsdienstige cultussen te
beoefenen en de vrijheid van de antireligieuze propaganda worden aan alle burgers
toegekend (art. 124).
Zo klinkt de theorie, maar in de practijk zijn de godsdiensttwisten en vervolgingen
geenszins verdwenen. Reeds kort na de opstelling van de beroemde Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen op 26 Aug. 1789 begon de kerkvervolging. Onder
de Spaanse burgeroorlog van 1936-1939 nam ze ontzaglijke verhoudingen aan, en
wij weten allen hoe ze in onze dagen in sommige landen woedt. Dat feiten en
beginselen met elkaar in botsing komen, gebeurt meer. Van zuiver juridisch standpunt
echter gezien is het belangrijker op te merken, dat in dezelfde grondwet, in hetzelfde
artikel soms waarin de vrijheid van godsdienst staat opgetekend, tevens beperkingen
zijn aangebracht. Zelfs kunnen

5) ‘Alle Bewohner des Reichs geniessen volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die ungestörte
Religionsübung wird durch die Verfassung gewährleistet und steht unter staatlichen
Schutze....’.
6) ‘Durch das religiöse Bekenntnis wird der Genuss der bürgerlichen und staatsbürgerlichen
Rechte weder bedingt noch beschränkt....’.
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wij de constituties, naar gelang ze de godsdientvrijheid al dan niet volledig en zonder
voorbehoud toekennen, in twee groepen indelen.
De eerste groep omvat veruit het grootste aantal constituties. De Grondwet is
fundamenteel neutraal: alle religieuse overtuigingen staan op gelijke voet, ofschoon
ze soms één of meer godsdiensten, die door een aanzienlijk aantal burgers worden
beleden, als officieel erkent. Wat echter de uitoefening van openbare en private
rechten betreft, maakt ze geen onderscheid tussen de onderdanen op grondslag van
hun belijdenis. Zelfs belooft de Grondwet wel eens: ‘Chacun.... reçoit de l'état, pour
l'exercice de son culte, une égale protection’ (Franse Grondwet van 4 November
1848, art. 7).
Daartegenover staat een tweede groep met een heel wat kleiner aantal grondwetten.
Als voornaamste vertegenwoordigers moet men stellen de Spaanse Fuero en de
Zwitserse Verfassung. De principiële toekenning van de godsdienstvrijheid weigeren
ze zeer zeker niet, maar de uitoefening van die vrijheid beknotten ze op allerlei
wijzen. Terwijl ze wel de private uitoefening van de cultus toelaten, verbieden ze de
openbare manifestaties van andere dan de officiële godsdienst7). Zo ontzegt de
Zwitserse Grondwet aan bepaalde kloosterorden het recht zich binnen de landsgrenzen
te vestigen8). De Constitution française van 1791, ofschoon ze de religieuze geloften
verbiedt, mag toch bij deze groep niet worden ondergebracht, aangezien ze dit deed
in naam van de vrijheid zelf, door nl. geen ‘engagement qui serait contraire aux droits
naturels’ te erkennen.

Ongodsdienstigheid, een algemeen voorkomende mentaliteit
Terwijl de gewetens- en godsdienstvrijheid aldus de laatste anderhalve eeuw
voortdurend vorderingen maakten, ging gelijktijdig ook de ontkerstening, ja de
anti-religieuse houding vooruit. Ongeveer alle Grondwetten proclameren de scheiding
van Kerk en Staat. Aan de

7) Zo schrijft de Spaanse Fuero van 17 Juli 1945 in art. 6: ‘Het belijden en het uitoefenen van
de katholieke godsdienst, die de Spaanse staatgodsdienst is, zal de officiële bescherming
genieten. Niemand zal verontrust worden wegens zijn religieuse overtuiging, noch in de
privé-uitoefening van zijn cultus. Geen manifestatie of uiterlijke ceremonie zal toegelaten
worden buiten die van de katholieke godsdienst’.
8) De Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft van 29 Mei 1874 zegt in art.
51: ‘Der Orden der Jesuiten und die ihm affiliierten Gesellschaften dürfen in keinen Teile
der Schweiz Aufnahme finden, und es ist ihren Gliedern jede Wirksamkeit in Kirche und
Schule untersagt. Dieses Verbot kann durch Bundesbeschluss auch auf andere geistlichen
Orden ausgedehnt werden, deren Wirksamkeit staatgefährlich ist oder den Frieden der
Konfessionen stört’. In art. 52 lezen wij: ‘Die Errichtung neuer und die Wiederherstellung
aufgehobener Klöster oder religiöser Orden ist unzulässig’.

Streven. Jaargang 8

486
clerus onttrekken ze bepaalde functies, die ze sinds eeuwen uitoefenden: onderwijs,
liefdadigheid, het houden van de bevolkingsregisters.
De eed leggen ze niet langer op als een verplichting in geweten. Zo verklaart het
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschlands van 1949 in art. 56: ‘Der Eid kann
auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden’.
De Voltairiaanse, de anthropocentrische geest van de moderne grondwetten komt
nog duidelijker tot uiting, waar ze het doel van het gemenebest omschrijven. Van
belang is alleen het genieten van leven en vrijheid, met de middelen om eigendom
te verwerven en te bezitten, en geluk en veiligheid na te streven en te verkrijgen,
zoals de Bill of Rights van Virginië het uitdrukt9). De Staat heeft derhalve de
verplichting de hindernissen te verwijderen.... die de volledige ontplooiing van de
menselijke persoonlijkheid in de weg staan (Italiaanse Grondwet van 1948, art. 3).
Kenmerkend is dat ze de mens en zijn welzijn in het brandpunt van hun bekommernis
houden, en nog meer typisch is, dat ze dit welzijn bepalen in termen die uitsluitend
op het stoffelijke, het aardse zijn afgestemd10).
Zoals de gewetensvrijheid de laatste anderhalve eeuw steeds ruimer werd opgevat,
zo wordt in diezelfde tijd ook de utilitaristische tendenz van de Grondwetten aldoor
meer beklemtoond. Eerst vatte men de vrijheid nogal idealistisch op: ‘Pouvoir faire
tout ce qui ne nuit pas à autrui’ zegt de Déclaration van 1789. In 1949 gaat het in de
Hongaarse Grondwet om het voortdurend verhogen van het materieel en cultureel
niveau.
Zoals boven voor de godsdienstvrijheid, kunnen wij ook voor de laïcistische geest
de grondwetten in twee groepen indelen. De eerste en veruit de grootste bevat grosso
modo dezelfde grondwetten, die zeer breed zijn in het toekennen van de
godsdienstvrijheid. Alle vertonen de kenmerken die wij zo pas aangaven als typerend
voor de moderne anthropocentrische geest.
De tweede groep daarentegen streeft bewust naar een aanknopen aan de vroegere
traditie. Zonder van stoffelijke welvaart of materiële vooruitgang af te zien, willen
ze aan God wederom de plaats toekennen die

9) ‘The enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and possessing property and
pursuing and obtaining happiness and safety’.
10) Een paar voorbeelden uit vele. De Grondwet van de U.S.S.R. zegt in art. 11. Het economisch
leven van de U.S.S.R. is geregeld... met de bedoeling de maatschappelijke rijkdom te
vergroten, het stoffelijk en cultureel niveau van de werklieden voortdurend te verhogen....
De Constitution de la République française van 27 October 1946 schrijft in het praeambulum:
‘Elle (la Nation) garantit à tous.... la sécurité matérielle, le repos et les loisirs....’.
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Hij tijdens het Ancien Régime in het maatschappelijk leven innam. De Spaanse Fuero
van 9 Maart 1938 drukt het aldus in zijn praeambulum uit: ‘Besloten de katholieke
traditie van sociale rechtvaardigheid en hoge menselijkheid te hernieuwen, die onze
wetgeving van het Keizerrijk bezielde.... in een constructieve en diepreligieuse
geest....’. Ook de Portugese Grondwet van 19 Maart 1934 hoort in deze groep thuis.
Misschien kan men ook de onlangs door de Nederlandse Eerste Kamer aangenomen
wet op de meer stricte eerbiediging van de Zondagsrust, als een aanwinst voor deze
tweede groep beschouwen. In elk geval bestaat deze tweede groep slechts uit enkele
rari nantes, die misschien wel de zwaluwen, aankondigers van een nieuwe tijd zijn,
maar die niet kunnen verhinderen dat in de overgrote meerderheid der Constituties
en wetten een gelaïciseeerde geest de toon aangeeft.

Grondwet zonder godsdienst
De feiten zijn duidelijk. De hedendaagse maatschappij heeft in haar Constituties en
wetten God uit haar schoot gebannen. Niet dat ze haar leden Zijn eredienst verbiedt
of zelfs maar de uitoefening ervan bemoeilijkt. Ze laat integendeel de staatsburgers
in hun gewetensaangelegenheden en hun godsdienstige practijken volledig vrij, als
de openbare orde maar niet verstoord wordt. Zelfs beschermt ze en waarborgt ze de
onbelemmerde belijdenis van het geloof11). Maar in haar doelstelling en haar
voorschriften doet ze alsof de Schepper niet bestond, bewijst ze dat ze in Zijn bestaan
niet gelooft en met Hem geen rekening houdt. Kortom uit alle teksten blijkt, dat ze
de mensen het recht om te geloven toekent, maar zelf ongelovig is.
Moeten wij nu hieruit besluiten dat de laïcisatie van de hedendaagse maatschappij
het gevolg is van de alom geldende godsdienstvrijheid? Reeds bij de wijsgerige
grondleggers van de hedendaagse staatsinrichting waren tolerantie en
ongodsdienstigheid verwante begrippen. In de hedendaagse maatschappij verschijnen
ze voortdurend naast elkaar en maken ze een identieke ontwikkeling door. Meer nog,
waar de tolerantie, zoals in de Spaanse Fuero, verzwakt, daar stijgt meteen de
godsdienstige geest.
Trouwens is het niet vanzelfsprekend dat de twee noodzakelijk met elkaar in
verband staan. De Staat kan slechts zorgen voor het algemeen welzijn, d.w.z. voor
iets dat gemeenschappelijk is. Wanneer er religieuse

11) Cfr o.a. de Weimarer Verfassung van 11 Augustus 1919, art. 140: ‘Den Angehörigen der
Wehrmacht ist die nötige freie Zeit zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu gewähren’.
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verdeeldheid heerst in een Staat, kan deze niet een staatsgodsdienst erkennen, zonder
een zeker aantal burgers in hun overtuiging te kwetsen.
En toch mogen wij niet te gemakkelijk besluiten dat tolerantie en laïcisatie hand
in hand gaan. Ongetwijfeld gaan verdraagzaamheid en verloochening van God bij
de Franse philosophen samen. Maar reeds bij hen kan men moeilijk een verhouding
tot elkaar vaststellen als van oorzaak en gevolg: het zijn eerder twee aspecten van
eenzelfde antropocentrische geest. Ongeveer zoals twee takken van eenzelfde boom,
waarvan men er één kan afhakken zonder daarom heel de plant te doden of waarvan
men er één kan overenten op een andere stam, om daarna het moedergewas uit te
roeien. In dezelfde onderlinge verhouding komen ze ook voor in de grondwetten van
de meeste landen.
Wij menen bijgevolg dat de echte daling van het religieuse peil van onze beschaving
de laatste twee eeuwen niet toe te schrijven is aan de godsdienstvrijheid, maar aan
talrijke andere factoren, die wij hier niet behoeven te onderzoeken.
De godsdienstvrijheid zou o.i. gemakkelijk bewaard kunnen blijven in een zedelijk
gezonde gemeenschap, vooral als het Christendom er aan de basis van ligt, zoals bij
de Westerse beschaving het geval is12).

12) In het Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift (XXXIII, 1953, 211-224) publiceerde Kan. A.
Hulpiau een artikel: Zijn God en godsdienst nog actueel? waarin hij hetzelfde probleem
bestudeert als wij hier, en langs meer philosophische wegen tot gelijkaardige besluiten komt.
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Guido Gezelle de andere
door Dr J. van Heugten S.J.
HENRI BRUNING schreef een lijvig boek over Guido Gezelle, De Andere1), dat
onlangs bij Daamen in den Haag uitkwam. Het is een merkwaardig werk dat alle
aandacht verdient. De titel zegt reeds dat hij nieuwe wegen inslaat, dat hij afwijkt
van de traditionele Gezelle-beschouwing en een ‘andere’ Gezelle wil onthullen.
Allereerst breekt hij met de groeiende legende van een ‘eenvoudige’, al te
eenvoudige Gezelle. Ongetwijfeld was Gezelle een eenvoudige, maar niet in de zin
van een simpele, probleemloze: zijn eenvoud was een ‘gevaarlijke’ eenvoud. Heel
zijn wezen, heel zijn persoonlijkheid was afgestemd op ‘waarheid’. Hij leefde in en
uit en voor en door de waarheid en dit geeft zijn persoonlijkheid een heel bijzonder
stempel, geeft haar een bijzondere kracht en heft haar op een ongewoon niveau. Hij
was van het formaat der grote figuren die wij kennen uit de geschiedenis des geestes.
Daarbij was Gezelle een uitgesproken homo religiosus, een mens van allerdiepste
religieuze geaardheid, geheel ingesteld en aangelegd op God.
Het is onmogelijk dat dergelijke figuren van ongewone afmeting, die zo scherp
contrasteren met wat nu eenmaal de menselijke middelmaat uitmaakt en hun
voortdurende omgeving vormt, niet herhaaldelijk in conflict komen met overheid en
collega's. Dit was het geval met Gezelle te Roeselare, waar hij bovendien nog enige
jaren vóór zijn leraarschap als arm student allerlei diensten verricht had ter bekostiging
zijner studie. Dat zulk een jong leraar met dit verleden, het algemene kader doorbrak
en geheel eigen wegen ging, moest tot conflicten leiden. Maar ook later, eigenlijk
tot zijn dood toe, wist de overheid niet goed raad met deze ongewone, hoog begaafde
mens en zeer vrome priester, die in geen kader of schema paste en voor alles te groot
en te breed was. Zijn overheid is hem doorgaans zeer welwillend tegemoet getreden,
maar kon de conflicten niet wegnemen of voorkomen, omdat zij in de natuur der
dingen, in de verhoudingen zelf gefundeerd waren. Bruning heeft dit alles met
gevoelige scherpziendheid in eloquente bladzijden vastgelegd.
Hij maakt, om zo te zeggen, Gezelle los uit die al te landelijke omgeving en dat
al te landelijk niveau, waarop de legende hem langzamer-

1) Henri Bruning, Guido Gezelle De Andere. - Daamen, Den Haag; De Sikkel, Antwerpen,
1954, 373 pp.
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hand te uitsluitend was gaan zien, om hem op te heffen tot de hoogte, waarop hij
thuis hoort. Hij gaat hem meten met de maatstaven der allergrootsten en Gezelle
blijkt daartegen opgewassen. Wellicht voert hij de methoden der hedendaagse
existentiële levenshouding en levensvisie wat al te ver door. Zo hoort het bij deze
levensvisie dat een ongewoon begaafde de moderne huivering voor de dood ondergaat
en Bruning tracht deze doodshuivering in enkele verzen van Gezelle aanwezig te
vinden. Hoe het zij, de voorstelling van een uiterst vroom, simpel en schuchter
priester, die tegen geen enkele realiteit des levens opgewassen zijn zou, zal men na
dit boek wel hebben op te geven. Evenals de naïeve mening, dat Gezelle wel
aandoenlijke en gevoelige verzen geschreven heeft over vogels en bloemen, doch
onbekend zou gebleven zijn met de diepere roerselen, met het afgrondelijke van het
mensenhart.
Een der hoofdthesen, misschien dé hoofdthese, van zijn boek is de verklaring van
Gezelle's zwijgen. Er is over dit ongeveer twintig-jarig zwijgen, tussen 1860 en 1880,
veel geschreven en allerlei gissingen zijn er gemaakt om dit stil-vallen van de dichter
te motiveren. Bruning slaat een nieuwe weg in en zoekt de oplossing van dit
raadselachtig verstommen in een merkwaardig religieus conflict. In de eerste periode
zijner dichterlijke vruchtbaarheid, de jaren in het Roeselaarse seminarie, zou Gezelle
gegrepen geweest zijn door de kruis-mystiek. De gekruiste Christus was het centrum
van zijn religieus voelen en denken: al zijn doen en laten, al zijn innerlijk beleven
concentreerde zich op Christus aan het kruis en parallel daarmee gingen zijn liefde
en geestdrift uit naar de Kerk. De gekruiste Christus en diens Kerk waren de grote
motieven zijner religieuze bewogenheid. In de jaren van zijn zwijgen gaan deze
motieven op de achtergrond treden. Er heeft een innerlijke omkeer plaats. Zijn
natuur-eros ontwaakt: hij gaat God genieten en ervaren in de natuur. Dit wordt, om
zo te zeggen, een zinnelijk Gods-ervaren dat heel zijn wezen doorsiddert en geboeid
houdt, niet op de wijze der grote mystici, doch het is een natuurlijk Godgenieten,
waardoor de kruis- en Kerk-mystiek op de achtergrond wordt gedrongen. Deze
omkeer, dit rijke en doorstralende genieten van God in de natuur met terugwijking
van kruis en Kerk, dit verbleken en verzwakken van de Zoon voor de Vader zou in
hem zulk een innerlijke ontsteltenis hebben veroorzaakt, zulk een huivering en angst
hebben losgeslagen, zulk een geloofscrisis ook, dat de dichter in hem stil viel en ging
zwijgen.
Wat moeten we hiervan denken? Ik meen dat dit alles een Bruningse constructie
is, niet bewezen en niet te bewijzen. Van de tegenstelling - zo dit een tegenstelling
is! - Zoon: Vader, is bij Gezelle niets te ontdekken. ‘Ik geef toe, zegt Bruning zelf,
er is voor het proces waarop
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ik hier doel en dat mijns inziens niet op de minst smartelijke wijze tot de ineenstorting
van zijn vroegere wereld heeft bijgedragen, nauwelijks een direct bewijs in zijn
poëzie aan te wijzen....’. Bruning heeft de ‘andere’ Gezelle opgebouwd hoofdzakelijk
uit diens gedichten, met min-of-meer voorbijgaan van de gegevens en verklaringen
der biografen. Over dit proces zwijgt Gezelle echter en Bruning ziet zich aangewezen
op het verschil tussen de poëzie der vroegere en die der latere periode. Nu spreekt
Gezelle evenwel ook in de gedichten zijner latere periode meermalen over Christus'
kruis en in zijn eerste is de natuureros herhaaldelijk aan het woord. Nergens, dunkt
mij, weet Bruning een enigszins overtuigend bewijs voor zijn constructie op te
brengen. Dat bij een diep religieus priester die leeft in en uit het geloof, de innerlijke
motieven, de dragende en drijvende voorstellingen zich enigszins wijzigen met de
leeftijd, dat een jong, geestdriftig priester-dichter zich aanvankelijk meer tot de
gekruiste Christus getrokken voelt en later opgaat in het God-beleven in alle dingen,
is te natuurlijk en voor de hand liggend om daaruit zulk een drama te construeren.
Is er iets dramatisch, iets tragisch, iets contrasterends in dit innerlijk verloop, deze
innerlijke groei? Heeft Gezelle een ogenblik moeten denken dat hij Christus, de
gekruiste, ontrouw werd of de Kerk te veel voorbijzag, toen hij God in alles aanwezig
ging speuren of beseffen? Er is volstrekt geen tegenspraak. Alle grote mystieken
hebben God veel onmiddellijker en intenser ervaren dan Gezelle zonder daarin
ontrouw aan de Zoon of aan het kruis te zien. Wel waarschuwen zij voor een willen
benaderen van Gods wezen zonder en buiten Christus om, maar bij Gezelle is daarvan
geen schijn of schaduw te bekennen. Christus en Christus gekruist staat ook in zijn
latere periode nog volop in Gezelle's religieus bewustzijn. Meerder gedichten wijzen
daarop. Als Gezelle's besef in zijn poëzie spontaan naar God uitgaat, is er geen reden
om daarbij bijzonder aan de Vader te denken, wat Bruning, om zijn constructie
aanvaardbaar te maken, wel doen moet.
Henri Bruning is een opvallend Germaanse geest, die zich thuis voelt in de nabijheid
van Eckehart en Nietzsche; en Germaans aangelegde of georiënteerde geesten zoeken
of zien graag problemen, innerlijke drama's, die er eigenlijk niet zijn. Ik voor mij
geloof niets van Brunings verklaring. Hoeveel bewondering ik ook heb voor dit in
vele opzichten prachtige boek, dat met hoge bezieling, met nobele vaart, met diep
verstaan en doorzicht in zeldzaam oorspronkelijk proza geschreven is, dat Gezelle
in zijn ongewone betekenis te zien geeft en afgestemd is op de fijnste nuance van
Gezelle's vers, de verklaring van Gezelle's lange zwijgen lijkt mij onaannemelijk.
Heeft Gezelle een geloofscrisis door-
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leefd? - soit!, doch niet vanwege de door Bruning uitgedachte innerlijke ontreddering.
Waarom is er van die ontreddering, volgens Bruning zelf, niets in zijn poëzie te
vinden? Waarom beklemtoont Bruning voortdurend de tegenstelling Zoon-Vader,
waarvan evenmin enig spoor in Gezelle's werk te ontdekken valt? Waarom stapt
Bruning zo gemakkelijk heen over het feit dat die natuur-eros reeds sterk aanwezig
is in de eerste periode en de kruisverzen nog zo vaak voorkomen in de tweede?
Waarom zoekt Bruning tegenstellingen en divergenties die geen tegenstellingen of
divergenties zijn? Waarom urgeert hij zo krachtig het zinnelijk Godsgenieten tegenover
de mystieke kruis-geestdrift? Bruning voert de dingen graag op de spits en wordt
daardoor, bij al zijn rijke helderziendheid en diepe invoeling, eenzijdig.
Ondanks ons afwijzen van Brunings theorie omtrent Gezelle's zwijgen, menen wij
dat er veel in dit boek te bewonderen valt. De schrijver heeft terecht een eerherstel
van Gezelle nagestreefd en een ‘andere’ Gezelle onthuld dan die men langzamerhand
als de enige en ware neigde te gaan zien. Gezelle's diepe, rijke en zuivere
menselijkheid, zo mag men zeggen, is door Bruning herontdekt en in een stralend
licht gesteld. Men was bezig zoveel oog te hebben voor Gezelle's beperkingen dat
zijn grootheid erdoor dreigde voorbijgezien te worden. Hoe men ook denke over zijn
langdurig zwijgen en dit trachte te verklaren, zeker is wel na dit boek dat Gezelle
niet zo maar een dichter was van lieftallige natuurtaferelen. Er is geen dichter wie
het Nederlandse woord zo zijn innigste geheimen heeft toegefluisterd als hij, geen
die zijn dichterschap zuiverder, waarder en intenser beleefd heeft, geen die ook als
mens hoger bewondering verdient. Dit voor ons duidelijk gemaakt te hebben zal de
blijvende waarde van Brunings boek uitmaken.
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Spel en Kunst
door H. Ramaekers
EEN van de oorzaken, waardoor de moderne kunst zich op zo betreurenswaardige
wijze van het leven vervreemd heeft, is ongetwijfeld gelegen in haar onwil of
onvermogen uitdrukking te geven aan die waarachtige levensvreugde, die spontane
instemming met het leven, die wij in ons voelen opkomen in de beste ogenblikken
van ons bestaan. Wanneer wij voor een ogenblik het geheel van het menselijk handelen
zouden willen onderscheiden in de twee gebieden van levensernst en spel, dan schijnt
de moderne kunst haar roeping wel geheel en al te zien op het terrein van de ernst.
Nu heeft alle kunst zeker een hoogst ernstige achtergrond, en deze vorm van ernst
is evenzeer eigen aan een divertimento van Mozart als aan de Mattheuspassion van
Bach, maar deze ernst is een geheel andere dan die, waarin de moderne kunst haar
heil zoekt. De positivistische, aan wijsgerige beschouwing en metaphysiek vijandige
wetenschap daarentegen heeft gemeend het verschijnsel kunst te kunnen verklaren
als spel, en het spel als een aangename bezigheid voortkomende uit een eertijds
nuttige handeling. Deze zgn. ludistische kunsttheorie geeft zeker geen bevredigende
verklaring van het verschijnsel kunst, maar zij bevat een element van waarheid. De
geestelijke energiebron, waaruit de kunst voortkomt is een en dezelfde als die waarin
de geheimzinnige menselijke drang tot spelen zijn verklaring vindt. Dit is door de
officiële aesthetica van onze tijd, die de belangrijkheid van het kunstwerk zo gaarne
afhankelijk stelt van de mate waarin het ‘openbaring’ is van metaphysische of
religieuze waarheid, of de geheime roerselen van ons zieleleven blootlegt, wel al te
zeer uit het oog verloren. Tot grote schade van de kunst naar wij menen. In deze
verhandeling zullen wij de verhouding tussen spel en kunst nader onderzoeken. Wij
veroorloven ons de lezer te verwijzen naar ons vorig artikel in dit tijdschrift waarin
wij getracht hebben van het verschijnsel spel een bevredigende verklaring te geven1).
Als wij ons afvragen in hoeverre het verschijnsel kunst als spel is te verklaren, dan
kunnen wij allereerst vaststellen dat de kunst inzoverre zij bewuste handeling is, en
dit geldt in de allereerste plaats van het maken van het kunstwerk, de geschiktheid
inhoudt om door reflexie op

1) ‘Wat is spel’, Streven, Jrg VIII - Deel I - nr 3, pp. 231.
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deze handeling een zijnservaring op te roepen, dus tot spel te worden. En inderdaad
moeten wij aannemen dat alle kunst begint als spel. In de lust van het vormgevingsspel
geniet de mens de vreugde van het maken, wordt hij zich bewust van zijn creatieve
potenties en daarmee van zijn deelhebben aan het zijn. Het is echter duidelijk dat het
in de kunst niet alleen gaat om de lust van het maken, maar ook om het gemaakte
werk. Wij moeten ons echter voorstellen dat de lust van het maken voorafgaat aan
de vreugde om het gemaakte werk. Dit kan men waarnemen aan het vormgevingsspel
van jonge kinderen. Het kind, dat in een zandbak speelt, gaat eerst geheel en al op
in de lust van de maakbezigheid zelf. Met veel aandacht en toewijding maakt het iets
om het daarna meteen weer weg te vagen en opnieuw te beginnen. Maar in een
volgend stadium van zijn ontwikkeling vertoont het de neiging met welgevallen te
zien naar zijn werk. Het ziet zijn bouwsel dan als teken van zijn scheppend vermogen,
en in de aanschouwing ervan geniet het van zijn scheppend vermogen, en daarin van
zijn deelhebben aan het zijn. Zo moet ook de primitieve kunstenaar eerder de lust
van het maken gekend hebben dan de vreugde om het gemaakte werk. In het spel
van het maken ontdekte de mens de mogelijkheid om dingen te maken, waarvan de
aanschouwing hem vreugde verschafte, omdat hij er het teken in zag van zijn creatieve
potenties, omdat ze getuigden van zijn zijn en hij in de aanschouwing er van zich
bewust werd van zijn deelhebben aan het zijn. Daarmee ging het echter niet langer
alleen om de lust van het maken maar ook om het gemaakte werk, en daarmee hield
zijn handeling op louter spel te zijn. In de kunst van de geëvolueerde cultuur gaat
het bovenal om de waarde van het gemaakte werk. Deze waarde wordt door de mens
ontdekt in het spel van het maken. In plaats van te zeggen dat kunst ontstaat als spel
doet men dus beter in navolging van Huizinga te zeggen dat kunst, als alle cultuur,
ontstaat in spel.
De wezenlijke waarde van het kunstwerk is hierin gelegen dat het teken is van
menselijk zijn op een zodanige wijze dat de mens in de aanschouwing ervan zich
bewust wordt van zijn deelhebben aan het zijn, en daarin de vreugde van het zijn
geniet. Nu is al wat door de mens wordt gemaakt of voortgebracht teken van zijn
zijn. Een verkeersweg, een brug enz. zijn tekenen (effecten) van menselijke activiteit
en dus van menselijk zijn. Deze nuttige kunstproducten echter worden niet gemaakt
met de bedoeling dat de mens in de aanschouwing ervan zich bewust zal worden van
zijn deelhebben aan het zijn. In de schone kunsten echter vormt de mens de te
bewerken stof met de uitsluitende bedoeling om in de aanschouwing van het gemaakte
werk zijn zijn te ervaren, om daarin de vreugde om het zijn te genieten en van zijn
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liefde tot het zijn te getuigen. In het kunstwerk drukt de mens iets van zijn eigen
wezen in de te bewerken stof, zodat zijn eigen wezen in het werk aanschouwelijk
wordt, en hij in de aanschouwing ervan, door zich van zijn wezen bewust te worden,
zich bewust wordt van zijn deelhebben aan het zijn. In het kunstwerk maakt de mens
iets van zijn eigen wezen tot beeld, hij maakt zijn werk ‘naar zijn beeld en gelijkenis’.
Het duidelijkst, want het meest direct geschiedt dit in de muziek, die daarom met
recht als de heerlijkste van alle kunsten geprezen wordt. De muziek is de rechtstreekse
verbeelding van het menselijk zieleleven, in het bijzonder van de handelingen van
het beweeg- en streefvermogen, in de beweging van het geluid. Zij is beeld van
opgewektheid of droefheid, van begeestering of deemoediging, zij schertst of is
ernstig, zij juicht of klaagt, zij danst lichtvoetig of beweegt met dreunende stap, zij
aarzelt of stormt er op los, kortom zij handelt als de menselijke natuur, als de
menselijke ziel. Luisterende naar muziek worden wij ons bewust van onze potentie
te handelen als de muziek, ervaren wij ons eigen wezen en daarmee onze deelname
aan het zijn.
Op overeenkomstige wijze, maar met andere middelen bewerken de andere kunsten
in ons een verhoogde bewuste deelname aan het zijn. Terwijl de (absolute) muziek
de rechtstreekse verbeelding is van ons zieleleven in klanken, die op zich zelf niets
betekenen, doen de andere kunsten ons ons zieleleven en ons zijn ervaren door de
wijze, waarop zij de dingen weergeven, temidden waarvan ons zieleleven zich afspeelt.
Dit schilderij b.v. is de weergave van dit of dat landschap, maar de keuze van het
onderwerp en de wijze waarop dit is weergegeven, doen ons de maker kennen als
geneigd b.v. tot het melancholische of weemoedige, en in de aanschouwing ervan
worden wij ons bewust van onze eigen neiging tot het melancholische, zoals wij in
de evenwichtige compositie ons eigen verlangen naar het evenwichtige, in de
bedachtzame penseelstreek onze eigen neiging tot het bedachtzame ervaren, kortom
in de wijze waarop dit landschap is weergegeven ons wezen en zijn ervaren. Ook de
toegepaste kunsten, inzoverre zij kunstwerk (dus object der aesthetica) zijn, bewerken
in ons een zijnservaring. Zo b.v. dit kerkgebouw, in de aanschouwing waarvan wij
onszelf ervaren als wezens, in wier natuur het ligt op te zien naar het verhevene en
mysterievolle, wezens, die gehouden zijn tot en behagen vinden in de glorificatie
van God. Met deze uiteenzettingen willen wij allerminst de indruk wekken als zouden
wij menen dat de genieting van een kunstwerk op rationele interpretatie zou berusten.
Het verstaan en genieten van een kunstwerk is een kwestie van visie, van intuïtie.
Waar het ons in deze voorbeelden om gaat is aan te tonen dat de kunstexpressie
voortkomt uit de liefde tot
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het zijn en gericht is op de vreugde om het zijn. Haar bron is de geestelijke overvloed,
die wij in ons ontwaren, wanneer wij ons in een begenadigd ogenblik, het moment
der inspiratie, bewust worden van ons deelhebben aan het zijn. Het is deze geestelijke
overvloed, die ons spontaan doet zingen ‘met de ziel op de lippen’ zoals Engelman
het uitdrukte, en dit element van zang is het onvervalsbare kenmerk van alle
waarachtige kunst.
Het wezen van alle kunst is uitdrukking. Uitdrukking nu is een universele behoefte
van de geest. Wij worden ons eerst ten volle bewust van onze kennis wanneer wij
deze uitdrukken, waarheid wordt pas ten volle bewuste waarheid wanneer wij haar
formuleren in een oordeel. Zo ook worden onze gevoelens pas ten volle door ons
ervaren als wij ze op een of andere manier uitdrukken. Onze liefde wordt pas
volkomen als wij daarvan getuigen, onze vreugde wordt door ons pas ten volle beleefd
als wij er uitdrukking aan geven. Zo ook ervaren wij ons deelhebben aan het zijn
eerst ten volle als wij er uitdrukking aan geven. In het kunstwerk brengt de mens een
blijvend getuigenis voort van zijn wezen en zijn, om in de aanschouwing ervan zijn
wezen en zijn als levende werkelijkheid te ervaren.
Zo zijn spel en kunst beiden uitingen van een en hetzelfde streven in de menselijke
natuur: het streven naar bewuste deelname aan het zijn, beiden zijn zij een vorm van
kennend en beminnend deelhebben aan het zijn. In het spel ervaren wij ons zijn door
te reflecteren op de in feite hier en nu gestelde handeling. In het kunstwerk ervaren
wij ons zijn doordat wij er de uitdrukking in zien van ons wezen. Terwijl in het spel
de geestesactiviteit grotendeels in beslag genomen wordt door het volvoeren van de
spelhandeling zelf, is in de beschouwing van het kunstwerk de geest meer vrij, kan
hij zich meer onbelemmerd richten op het zijn zoals zich dit in het kunstwerk
manifesteert. In de genieting van het kunstwerk is in het algemeen een intenser
zijnservaring mogelijk dan in het spel. Terwijl het spel slechts min of meer lust
verschaft kan het kunstwerk in vrij sterke mate ontroeren.
Spel en kunst beiden komen voort uit een en dezelfde energiebron: de liefde tot
het zijn, en veronderstellen een en dezelfde fundamentele habitus: de geschiktheid
om temidden van de onvolmaaktheden des levens het zijn te beminnen, waar het ons
gegeven is dit te ervaren. Meer dan ieder ander schijnt dan ook de kunstenaar de
geschiktheid in zich te dragen in zijn arbeid de vreugde van het spel te genieten, en
het moet dan ook wel meer de vreugde van het maken geweest zijn, die de grootste
kunstwerken in het leven heeft geroepen, dan de ambitie belangrijke psychologische
of metaphysische onthullingen te doen, zoals die aan
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zovele moderne kunstwerken eigen schijnt. Immers hoe schoner de kunstenaar zijn
werk maakt des te meer wordt hij zich van zijn kunnen en des te vollediger van zijn
deelname aan het zijn bewust. Het maken van het kunstwerk is dan ook welhaast het
heerlijkste spel dat denkbaar is. Zo moeten wij ons met onze menselijke begrippen
denken dat God het heelal schiep, niet uit dwang of noodzaak, maar uit de geest van
het spel, daarin genietende van zijn oneindig volmaakte Zijn. En zoals God in de
tweede Persoon van de Allerheiligste Drieëenheid van eeuwigheid de oneindige
volmaakte uitdrukking van zijn Wezen voortbrengt, en daarin Zichzelf bemint, zo
brengt ook de kunstenaar in zijn werk op onvolmaakte wijze de uitdrukking van zijn
wezen voort, en bemint hij hierin zijn eigen zijn (en de Oorzaak van zijn zijn). En
het is door deze liefde tot het zijn, waaruit zijn kunst voortkomt, dat de kunstenaar
meer dan wie ook de geschiktheid bezit in zijn ambacht de vreugde van het spel te
zoeken, en de waarachtige kunstenaar zal zich in de priesterlijke gewaden, waarmee
een lichtelijk verdwaasde aesthetiek hem omhangen heeft, even onbehaaglijk voelen
als het kind, dat niet mag spelen terwille van zijn Zondagse kleren.
Behalve in de scheppende werkzaamheid van de kunstenaar is er in de kunst sprake
van spel in eigenlijke zin daar waar zij duidelijk bewuste handeling is. Dit is dan
vooral het geval bij de herscheppende kunstenaar, die bewust handelende het
kunstwerk geniet. Zo is bij het actief musiceren de vreugde van het handelen duidelijk
aanwezig. Het is dan ook in de handelende kunsten dat de term spelen gebruikt wordt:
een stuk muziek spelen, een instrument bespelen, toneelspelen.
In hoeverre is er sprake van een spelelement in de genieting van een kunstwerk?
In het genieten van een kunstwerk is de geest zeer zeker ook actief, echter niet bewust,
ervaart hij zichzelf niet als handelende, zodat er geen reflexie op de handeling plaats
vindt en geen spel in eigenlijke zin aanwezig is. In de genieting van het kunstwerk
richt de geest zich doorgaans geheel op de keninhoud van het werk als uitdrukking
van zijn wezen, beschouwt hij a.h.w. zijn eigen beeld, en hoe schoner het werk is
d.w.z. hoe volmaakter het beeld is van de geest, des te meer fascineert het de geest,
en des te minder is deze geneigd zich los te maken van zijn object om zich terug te
buigen over zijn eigen act. Alleen wanneer de geest bewust handelt en zijn kunnen
geniet is er sprake van spel in eigenlijke zin. Wanneer iemand een partituur leest
alleen om van het werk kennis te nemen is er geen spel. Wanneer hij echter daarbij
geniet van zijn vermogen om in zijn fantasie het werk te doen klinken dan is er sprake
van spel.
Behalve in de zin van actief spelend bezig zijn is er sprake van een
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spelelement in de kunst inzoverre zich dit manifesteert in het kunstwerk zelf. Elk
kunstwerk wordt ook min of meer duidelijk intuïtief begrepen in de oorzaken van
zijn ontstaan, in de motieven, die de kunstenaar bewogen hebben het werk te maken.
Zo zijn er kunstwerken die duidelijk hun oorsprong vonden in een kwellende levensen zijnsproblematiek of die een verdediging willen zijn van bepaalde sociale of
religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen, en andere, die geen enkele ambitie
verraden en enkel voortgekomen schijnen uit de vreugde, die de maker vond in het
hanteren van zijn creatieve vermogens en die de beschouwer daarmee opnemen in
de sfeer van het spel. Zo schijnt Mozart's muziek geheel en al ontsproten aan de
vreugde van de geest zich uit te drukken, aan de vreugde van het componeren en de
vreugde om de uitdrukkingsvolheid van het werk. Wij genieten deze muziek niet
alleen als kunstwerk maar ook als teken van het menselijk verlangen naar de
bevrijdende sfeer van het spel. Zeer in het bijzonder is dit daar het geval, waar de
muziek beeld is van bewegingsspel, van de dans. Een bijzondere spel-verbeeldende
kracht gaat daarbij uit van het concerterende element in de muziek. Is er verrukkelijker
muziek denkbaar dan Mozart's concerterende muziek voor blaasinstrumenten, zoals
b.v. het laatste deel (thema met variaties) van zijn concertante symphonie voor 4
blaasinstrumenten, dat wij ervaren als een verrukkelijke reidans, waarbij de dansers
(met wie wij ons onbewust vereenzelvigen) beurtelings in de kring treden en met
elkaar wedijveren in sierlijkheid en gratie in het uitvoeren van de door het thema
voorgestelde dansfiguur.
Het is niet mogelijk in deze korte verhandeling alle aspecten van het spel in de
kunst op uitputtende wijze te behandelen. Het was voornamelijk onze bedoeling aan
te tonen dat spel en kunst beiden voortkomen uit een en hetzelfde fundamentele
streven in de menselijke natuur: het streven naar bewust deelhebben aan het zijn, en
dat zij beiden in het geheel van het leven de functie hebben in ons het besef levendig
te houden, dat de Liefde, die ons heeft voortgebracht, ons roept tot het geluk. Zonder
dit besef blijft ons niets dan angst en wanhoop en gaan wij in geestelijke onmacht
ten gronde.
Het zou te veel beweerd zijn dat de homo ludens dood is in de moderne kunstenaar.
Zo lang er mensen zullen zijn, zullen zij spelen. Maar wel is de moderne kunstenaar
een te gewichtig personage geworden om bewust en openlijk zijn kunst te kunnen
beoefenen in de geest van het spel. De moderne kunst is in wezen ambitieus, gedreven
door het verlangen ‘belangrijk’ te zijn, belangrijk op de wijze van de moderne
wetenschap. Evenals deze schijnt zij bezeten van een rusteloze drang
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naar vooruitgang, evenals deze wil zij experimenteren, ongekende mogelijkheden
ontdekken, éclatante resultaten boeken, zij wil méér zijn dan de kunst in het verleden
geweest is. Kant wees de beoefening van de metaphysica als nutteloos van de hand,
omdat deze in tegenstelling tot de positieve wetenschappen niet op vooruitgang kon
wijzen. Een dergelijk verwijt schijnt de moderne mens aan de kunst uit het verleden
te maken, want ook de kunst van het schone, die eigenlijk geleefde metaphysica is,
kan goed bezien op geen vooruitgang wijzen. De tragische vergissing van de moderne
kunst is dat zij instrument wil zijn in dienst van een grenzeloze begeerte naar nieuwe
kennis, naar nieuwe ervaringen, zoals o.m. door Maritain en ook door Huizinga in
het licht gesteld werd. Enerzijds komt dit streven tot uiting in een zoeken naar nieuwe
ongekende uitdrukkingsmiddelen, zoals in de abstracte kunst, die in een poging op
directer wijze dan de figuratieve kunst de aesthetische inspiratie uit te drukken, alle
waarlijk direct contact met het leven verloren heeft. Anderzijds in een aanleunen aan
de moderne wetenschap, in het bijzonder de moderne psychologie, hetgeen de bewuste
cultus van het onbewuste in de kunst gebracht heeft, en het streven op
para-wetenschappelijke wijze de geheimzinnige diepten van het menselijk zieleleven
te exploreren. Dit alles is een miskenning van het eigenste wezen der kunst en van
haar mogelijkheden. Zij is geen instrument van kennis, maar een middel om ons te
brengen tot verhoogde bewuste deelname aan het zijn, zoals het ons gegeven is dit
spontaan te ervaren. Wij willen niet beweren dat niet ook in de moderne kunst nog
een element van spel zou kunnen schuilgaan, maar zij spreekt ons niet aan als een
activiteit, die gedragen wordt door de vreugde om het zijn, en wij zien dan ook de
oorzaak van het feit, dat deze kunst niet in staat is geweest de harten der mensen te
winnen, voor een belangrijk gedeelte hierin gelegen, dat zij geen levend getuigenis
is van de liefde, waaruit spel en kunst beiden voortkomen, de liefde tot het zijn. Zij
is de kunst van een tijd, die het Niets stelde in de plaats van het Zijn, die angst en
wanhoop stelde in de plaats van de vreugde om het zijn, die een principiële
liefdeloosheid rekent tot de belangrijkste verworvenheden van de geest. Doch in dit
geestelijk klimaat kan de kunst niet leven, want juist in zijn kunst getuigt de mens
van zijn liefde tot het zijn en deelt hij in de vreugde om het zijn. Een kunst, die deze
liefde en deze vreugde niet meer kent of kennen wil, blijft een menselijke activiteit,
waarin men belang kan stellen als men dat wil, maar zij houdt op waarachtige
menselijke kunst te zijn.

Streven. Jaargang 8

500

Rooms geloof en volksleven
door Anton van Duinkerken1)
IN 1663 gaf de 76-jarige Joost van den Vondel zijn laatste leerdicht uit. De volledige
titel luidt: De Heerlyckheit der Kercke heer ingang, opgang, en voortgang, begrepen
in dry boecken. Als uitgeversadres gaf hij op: ‘In Kolen, ter oude Druckerye’. Een
en ander mag ons doen denken aan Florimond Remond's Opgang, Voortgang en
Nedergang der Ketterijen dezer Eeuwe, uit het Frans vertaald door A.J. van der
Kruyssen, priester, waarvan de eerste druk in 1646 bij Jan Cnobbaert te Antwerpen,
doch de tweede in 1660 eveneens ‘te Keulen in de oude Druckerye’ het licht had
gezien; dit was een schijn-adres, door de weduwe van Abraham de Wees te
Amsterdam aangenomen op het voorbeeld van haar man, die in 1645 de
Altaergeheimenissen had aangeboden als een product van de Nieuwe Druckerye te
Keulen.
Duiden de tot vergelijking nopende titels aan, dat de katholieke Kerk zich in de
zeventiende eeuw strijdbaar voelde, haar vooruitgang werd door Vondel tegenover
de nedergang van de ketterijen aangekondigd. Hij bevestigde die optimistische
verwachting in zijn motto: ‘De volcken zullen in haer licht wandelen, en de koningen
der aerde hunne heerlyckheit en eer in haer brengen’.
Hedendaagse literatuurkennis en -waardering verleidt er ons gemakkelijk toe, de
roomsgeworden Vondel voor een gaarne gevolgd leidsman van zijn nieuwe
geloofsgenoten te houden en zijn opvattingen te vereenzelvigen met de inzichten en
de verwachtingen van priesters en kerkvolk uit zijn dagen.
Toch zijn er tekenen, die ons waarschuwen, dat Vondel tegen het einde van zijn
leven voor een uitzonderingsmens werd aangezien, die in het groepsverband van de
Nederlandse katholieken niet helemaal paste en er zeker de toon niet aangaf. Zo
bundelde in 1688 de pastoor van het Begijnhof te Breda, Nicolaus van Milst, zijn
zedekundige rijmen in een boekje: Christelycke Beweegh-Redenen tot een Salighe
Vreese, om af te weiren alle sorgeloosheydt der siele. In dit werkje staat op blz. 119
een gedicht, dat naar maat en rijm duidelijk door Vondel's bekend Constantijntje, 't
zalich kijntje (uit 1632) ingegeven blijkt. Het is een verweer tegen de leek-theoloog
van de Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst (uit 1662):

1) Voordracht, gehouden te Amsterdam, op 22 Juli 1954 tijdens de vacantiecursus van Belgische
leraren in de Nederlandse taal.
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Alder-hande
Goey verstanden
Raecken vande
Rechte baen,
Die ten gronde
Hier Godts Vonden
Te verkonden
Nemen aen.
Laetse schrijven
Ende vrijven
Tijdt verdrijven,
Eeeuwen lanck,
'T sal by dese (n.l. de hemelse, A.v.D.)
Uyt-ghelese
Vreugden wesen
Wilden sanck.

Dat in deze strofen uit een lied over de gedachte aan de hemel als beweegreden tot
zalige vrees op Vondel wordt gezinspeeld, kunnen wij niet enkel uit de verwijzing
naar zijn Wiltzangk (van omstreeks 1660) besluiten, maar vooral uit het woord
Vonden, dat Van Milst met een hoofdletter liet drukken, en dat als woordspeling
opgang had gemaakt, sedert Constantijn Huygens in Januari 1627 gesproken had
over ‘Alle de vonden, die Vondelen vonde’. Reyer Anslo prees Vondel in 1647 als
iemand, die loflijk had onderwonden ‘te vinden nieuwe vonden’. De dichter zelf
sanctionneerde die naamspeling, toen hij in 1654 in het Berecht tot Lucifer meedeelde,
niet naar zijn ‘eigen vonden, en goeddunken’ te werk te willen gaan. En in 1660
werd hem in de derde druk van deel II zijner Poezij ‘rijkdom van vonden’
toegeschreven.
Voor zover de vindingrijkheid van de dichter zich in de goudmijnen van de
godgeleerden waagde, keurt de Bredase pastoor haar nadrukkelijk af. Ik meen hem
juist te begrijpen, als ik geloof, dat Van Milst in Vondel het optimisme afkeurt, de
blije hemelverwachting en de tamelijk zorgloze toekomstvisie voor mens en
gemeenschap. In dit geval had hij geen volslagen ongelijk. Zag Vondel voor de
katholieke Kerk vooruitgang tegemoet, dan moest hij verder dan in de nabije toekomst
kijken, immers er naderde een tijd, waarin het rooms geloof, in Nederland niet enkel,
maar in heel Europa, zijn prestige ging verliezen. De achttiende eeuw bracht, bij
algemene saecularisatie van de westerse cultuur, een rationalistische
wereldbeschouwing, een burgerlijke verlichtingsmoraal en een anti-clericale politiek
te voorschijn, waartegen zich in Nederland geen enkele gelovige met doordringend
gezag heeft kunnen verzetten.
Het gevolg is, dat wij de moeizame werkdadigheid van Nederlandse
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rooms-katholieke intellectuelen uit de achttiende eeuw te lichtvaardig voor cultureel
waardeloos houden. Hun boeken zien wij als voortbrengsels van een vervaltijd, in
letterkundige waarde ver overtroffen door het werk van dichters als Hubert
Corneliszoon Poot, Onno Zwier van Haren, Hieronymus van Alphen, Rhijnvis Feith,
Jacobus Bellamy en Willem Bilderdijk, of door proza-schrijvers als Justus van Effen,
Betje Wolff en Johannes Kinker. Tussen de grootste namen uit de Nederlandse
literatuur-geschiedenis van de achttiende eeuw bevindt zich de naam van geen enkele
katholieke schrijver, doch ook in een tweede keuze komt geen gelovige katholiek
op de voorgrond. Wat wij tegenwoordig aanstrepen bij de lectuur van Jan Baptist
Wellekens, Joan Nanning, Jan Bent en zulke dichters, behoort, wanneer het
godsdienstig van inhoud is, eerder tot het opmerkelijke dan tot het verrukkelijke.
Bovendien ziet men er aan, hoe scherp de Hollandse Missie in beslag genomen werd
door het oorspronkelijk in hoofdzaak juridisch-, doch aldra dogmatisch geharrewar
over de rechten van de oude clerezij en de leerstellingen van Jansenius.
Toch moet de eigenlijke geschiedenis van de rooms-katholieke gemoedsgesteldheid
in Nederland gedurende de achttiende eeuw nog geschreven worden. Zolang dit niet
is gebeurd, beoordelen wij culturele verschijnselen te zeer naar hedendaagse
smaakopvattingen, dit wil zeggen: te weinig binnen hun eigen historisch verband.
Ten spijt van de grote moeilijkheden, die zowel uit de staatsorde als uit de innerlijke
kerkgeschillen voortkwamen, bewaarde het volk tegelijk met het voorvaderlijk geloof
een tamelijk vaste, ons vandaag wat bekrompen lijkende deugd. Uit zijn verlangen
naar ademruimte schiep het mede een staatsopvatting, die, eerst voorzichtig, later
met groter nadruk, vrijheid van eredienst als een vrucht van de scheiding tussen kerk
en staat verwachtte.
Hier, als in ander opzicht, volgde het Hollandse katholicisme, vooral van volk en
lagere clerus, de meningen niet, die verkondigd werden door de theologische faculteit
van Leuven. Bij het binnenrukken van de Franse troepen is in Nederland een goed
deel van het katholieke volk patriottisch, dus democratisch gezind, min of meer onder
invloed geraakt van Frans-revolutionnaire vrijheidsgedachten, principieel tolerant,
bovendien opmerkelijk beheerst door de hoop, dat de aanbrekende nieuwe tijd een
verzoening, ja, zelfs een broederlijke vereniging van protestant en katholiek zal
meebrengen. Die eigenaardige oecumenische verwachting jubelt in vrij onnozele
verzen van een dorpspastoor als Leonard Swinkels te Deurne in Noord-Brabant, doch
brengt er ook een schrandere Amsterdamse kapelaan als de latere hoogleraar Johannes
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Matthias Schrant toe, de levensbetekenis van leerstellige verschilpunten tussen
katholiek en protestant bijzonder laag aan te slaan.
De dageraad van de emancipatie der rooms-katholieken in Nederland lijkt voor
hedendaagse waarneming door de inmenging van Frans-revolutionnair morgenrood
in al te naïef-kinderlijk vroomheidsgoud nogal troebel gekleurd. Hij ziet er niet uit
als de opkomst van een stralende zonnedag!
Van de 126 leden der Nationale Vergadering, die op 1 Maart 1796 te 's-Gravenhage
bijeen kwam, waren er 30 rooms-katholiek, 11 uit Staats Brabant en 19 uit de overige
gewesten. Zij behoorden meest tot de zogenaamde unitaristen, dat waren de radicale
democraten, die het nieuwe Nederlandse staatsbestel naar Frans voorbeeld ingericht
wilden zien als een éne en ondeelbare republiek, in tegenstelling tot de federalisten,
die de oude vorm van de verenigde gewesten wilden bewaren. Op 5 Augustus 1796
werd het beginsel aanvaard, dat voortaan in Nederland geen heersende kerk meer
kon of zou geduld worden.
Het blijft in onze politieke geschiedenis een invloedrijke paradox, dat de
rooms-katholieke bevolkingsgroep haar emancipatie dankt aan beginselen, die zij
nooit met alomvattende volledigheid heeft aangehangen. Hier is zij bij herhaling aan
herinnerd, vaak door een citaat, dat een taai leven bezit. Het luidt: ‘Waar wij
(katholieken) in de minderheid zijn, vorderen wij gelijkheid op grond der
verdraagzaamheid; waar wij in de meerderheid zijn, weigeren wij gelijkheid
overeenkomstig onze godsdienstige overtuiging’.
Deze woorden zijn het eerst toegeschreven aan de katholieke Franse journalist
Louis Veuillot door Jules Ferry, die Minister van Onderwijs was in het kabinet van
Jules Grévy in 1879. Zodra hij ze aan Veuillot had toegeschreven, repliceerde deze
in zijn dagblad L'Univers: ‘Veertig jaar lang heb ik de pen gevoerd, en toch zal er
misschien van mij niets blijven leven dan dit ene woord, dat ik nooit heb
uitgesproken’.
Veuillot heeft goed gezien. Men vindt het citaat op zijn naam vermeld in een
vlugschrift van de Nederlandse sociaal-democraat J. Duys, getiteld Kerk en
Maatschappij, uit 1904, in een noot op blz. 17. Duys heeft het nog eens gebruikt,
opnieuw ten name van Veuillot, in een zitting van de Tweede Kamer op 19 Juni 1914
en het is wederom in de Tweede Kamer te pas gebracht op 16 Februari 1922 door
A.H. Gerhard. De Tijd van Dinsdag 22 Februari 1922 heeft er toen op gereageerd
onder verwijzing naar de levensbeschrijving van Veuillot door Tavernier. In Maart
1948 is het opgehaald door Dr H. Berkhof in het tijdschrift Wending, waarna het
weersproken werd door Dr J.H. Witte in het weekblad De Linie, door anderen in De
Gelderlander van 27 Maart
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1948, in het weekblad De Bazuin en in het maandblad Het Schild.
Dat een Frans journalist het niet heeft uitgevonden in 1879, mag ons Vondel
verzekeren, die het in de verzen 386-392 van zijn treurspel Maeghden aan de
Hunnenkoning Attilla in de mond geeft als een verwijt aan de katholieke vorstin
Ursula:
Gehoorzaeme aerd, wanneer 't u aen gelegentheen
Noch mangelt; maer zoo ras het tijd is, om te spreecken,
Dan krijghtghe last van God, om d'ooren op te steecken
Dan houdghe woord noch trouw, en zet uw' zetel vast.
De weereld overlaên, en van uw juck vermast,
Heeft onder u gesteent, en deerlijck moeten zuchten.

De bron, waaraan Vondel zijn formulering ontleende, zal men in de buurt van Frederik
II van Sicilië moeten zoeken, dus in het tweede kwart van de dertiende eeuw, toen
de keizer verschillende schrijvers tegen de Paus aan het werk zette. Zij is in ieder
geval veel ouder dan de emancipatie van de Nederlandse katholieken en werd niet
aan het stromen gebracht door moderne geschilpunten over dogmatisme en
verdraagzaamheid.
De verhouding van het rooms-katholieke kerkgezag tot het Nederlandse volksleven
wordt niettemin voor een aanzienlijk deel bepaald door de waarachtigheid, die
katholieken of andersgezinden aan de inhoud van dit gezegde, ongeacht zijn herkomst,
toeschrijven. Wantrouwen tegen een streving naar politieke macht bejegende de
Nederlandse katholieken sedert het eerste begin van hun vrije zelfontwikkeling in
de Nederlandse staat. Het bracht bijwijlen een antipapistische storm teweeg als de
Aprilstorm van 1853, de strubbelingen in 1863 bij de herdenking van de
onafhankelijkheidsverwerving in 1813, of van 1872 bij de herdenking van de
verovering van Den Briel in 1572; in mindere mate in 1879 bij de herdenking van
Vondel's dood in 1679 (omdat men het voor een typisch-rooms gebruik aanzag, de
sterfdag te herdenken) en weer feller in onze eigen dagen als reactie op het
Bisschoppelijk Mandement, handelend over De Katholiek in het Openbare Leven
van deze Tijd.
De uitwerking van zulke spanningen laat zich begrijpelijkerwijze voelen in het
culturele leven. Hier komen katholieke Nederlanders gemakkelijk voorbarig in het
defensief. Een bibliografie van rooms-katholieke geschriften sedert 1796 zou
barstensvol staan met verweer tegen alles en iedereen, hoewel zij bij het klimmen
der jaren irenischer werk behelzen kan. De polemische apologie uit de dagen, dat
Joachim Lesage ten Broek en Cornelis Broere daar een stuk van hun leven mee
vulden, verheldert zich in de geschriften van Joseph Alberdingk Thijm tot over-
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leg en deelneming met andersdenkenden op grondslag van principialiteit.
De Nederlandse katholiek, die omstreeks 1900 geboren werd, voelde zich opgroeien
in een land, waar de door Vondel beloofde voortgang van het roomse kerkgeloof,
ten spijt van de reeds ingezette geruisloze afval van duizendtallen, onmiskenbaar
waarneembaar werd. Door agrarische verbeteringen en ontginningen, door
industrialisatie en ontsluiting voor vervoer en verkeer, kwamen de hoofdzakelijk
katholieke zuidergewesten tot snelle economische opbloei, waarop een culturele
ontwikkeling volgde, die nog in volle gang is. De gelijkstelling van het bijzondere
met het openbare onderwijs, de confessionele organisatie van vakken en standen, de
versterking van eigen publiciteitsorganen als pers en radio, schiep zelfs een stemming
van zelfgenoegzaamheid, die haar uitdrukking vond in een voor de oorlog op
vergaderingen veel gezongen lied: ‘Roomsen dat zijn wij met ziel en met harte,
roomsen dat zijn wij met woord en met daad’, waarbij de Katholieke Illustratie zich
aanpaste door een eigen rubriek ‘Uit het rijke Roomse Leven’ te openen om overdadig
veel foto's van zegenende bisschoppen en jubilerende pastoors in omloop te brengen.
Aan de zin tot zelfcritiek gaf zoveel vreugde kleine kansen. De redenaar op een
katholiekendag galmde geestdriftig uit: ‘Bezitten wij niet een Aalberse, een Ariëns,
een Nolens, een Groenen?’, waarop een ondeugende student naar de kellner in de
hoek van de zaal riep: ‘Ober, een groene!’ Zulk een vergeten anecdote tekent de
behoefte aan zelfironie bij een te hoge stijging van het zelfgevoel. Deze behoefte
kreeg voldoening van Gerard Brom, wiens toonaangevend maandschrift De Beiaard
een rubriek ‘Kroniek en Kritiek’ behelsde om te waarschuwen tegen vermetel
vertrouwen op getalsmacht en tegen zelfverzekerde blijheid met oud cultuurbezit,
dat nog lang geen geestelijk eigendom was geworden.
Het kostte wel eens moeite, te beseffen, dat katholieken in Nederland hun nationaal
fatsoen dienden te houden, wanneer zij iets inbrengen wilden, maar zij brachten iets
in. Het gevoeligste ontmoetingsvlak van meningen, de vaderlandse letterkunde, begon
te rimpelen en allengs te deinen, toen kort na 1920 in het roomse kamp de zogenaamde
beweging van de jongeren losbrak, binnenshuis gehouden voor een brutaal bewijs,
dat de broodkruimels staken, maar buiten de eigen kring voor een ernstig verschijnsel
aangezien, omdat het b.v. de romans van Antoon Coolen en de gedichten van Jan
Engelman opleverde, die hun populariteit slechts voor een gering deel aan de
geloofsgenoten van de schrijvers dankten.
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Organisatorische roerigheid, dikwijls door kloostercongregaties even ijverig betoond
als door vakverenigingen, valt stil, zodra er naar toppen wordt geklommen, want
men kan een roomse bond van journalisten of van kunstenaars begeren, indien men
met de ballotage wat ruimhartig wenst te zijn, maar naar een roomse vereniging van
sterrekundigen of sanskritisten heeft bij mijn weten nooit een sterveling uitgezien.
Er zal ook wel niets meer van komen, geloof ik! Evenzeer onwaarschijnlijk lijkt mij
een vakorganisatie van mystieken, hoewel het voor de hand ligt, te verwachten, dat
er practische mystiek zal gaan bloeien in de Nederlanden, nu de theoretische kennis
van de geschiedenis der katholieke mystiek ruime verbreiding vond door de dappere
uitgave van aanvankelijk schier onverkoopbare teksten en door de
bewonderenswaardige 25-jarige activiteit der redacteuren van Ons Geestelijk Erf.
De vraag, waar het met de katholieken van Nederland naar toe moet, vooral indien
zij op de duur door hun principiële mening over het bevolkingsvraagstuk een
meerderheid in de staat zouden verwerven, wordt hunzelf met pijnlijke scherpte
voorgelegd door mensen, die, blijkens de feiten soms niet geheel ten onrechte, bang
van hen zijn.
Het is een vraag, waarop zij het antwoord niet uitgewerkt voor zich hebben, al
kunnen zij in het jongste Mandement van hun Bisschoppen lezen, dat ook het openbare
leven, ‘uit de samenleving en samenwerking van de mensen’ bestaande, gekerstend
moet worden. Op eerste gezicht biedt dit verlangen naar kerstening van het openbare
leven aan menige andersgezinde een bedenkelijk aspect. Zijn gehechtheid aan allerlei
vrijheden voelt hij in het gedrang komen. Hij kan zich moeilijk losmaken van
herinneringen aan Saksenmoord, Albigenzenkruistocht en Kerkelijke Inquisitie,
waarvan hij een herhaling vreest in de stijl onzer dagen, die weliswaar dagen van
humanisme heten, echter dagen van concentratiekampen zijn.
Niets zou ik liever willen dan volslagen geruststelling aan deze angstigen
verzekeren, maar hier voel ik mij niet toe in staat, omdat ik de gevaren van de macht
misschien nog somberder inzien dan zij. Macht is onder alle omstandigheden, ook
voor de beste mensen met de beste bedoelingen, een gevaarlijke verleiding. Hiervan
kan men zich nooit genoeg bewust zijn. Dat God haar verdraagt in de mens, erkent
Christus, als Hij aan Pilatus antwoordt: ‘Gij zoudt geen macht over mij hebben,
indien zij u niet van boven gegeven ware’.
Wel kan ik met stelligheid zeggen, dat dit gevaar in speculatieve beschouwingen
van hedendaagse katholieken, ook van hedendaagse Nederlandse katholieken, helder
wordt begrepen. Bovendien is het
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katholieke leven, in zoverre het religieus leven is, niet op machtsverwerving gericht.
Hier kom ik tot de eigenlijke kern van de kwestie, tevens het besluit van mijn al
te bondig overzicht. In zijn verhouding tot cultuur en volkswezen wordt het katholieke
geloof niet bepaald door wereldlijke strevingen of uitdrukkingsvormen van een
toevallige bevolkingsgroep, die kort geleden in elk opzicht een minderheid was en
die zich thans in economische en politieke opgang bevindt met grote culturele
ontwikkelingskansen. Het wordt door de geloofsinhoud zelf bepaald. Of althans dient
zijn verhouding tot cultuur en volksleven hierdoor te worden bepaald.
Openbaarmaking van een christelijke geest is geen uitsluitend culturele
werkdadigheid. Het gebeurt binnen een cultureel kader, waarin wij de gewoonte
hebben aangenomen, Hadewijch, Ruusbroec of Geert Groote historisch thuis te
brengen naast Henrik van Veldeken, Jacob van Maerlant of Hein van Aken, maar in
die cultuur-historische beschouwingswijze zijn wij binnengeleid door denkers uit
het saecularisatie tijdperk, dat op de dood van Vondel gevolgd is.
Waar het in werkelijkheid met individu en gemeenschap naar toe moet, heet
heiligheid, een karaktertrek, die de moderne mens wellicht gemakkelijker ontwaart
in Ghandi dan in Theresia van Lisieux, doch waarvoor hij nooit zijn eerbied heeft
verloren.
Heel ver verwijderd van een culturele hegemonie, is de katholieke bevolkingsgroep
van Nederland (tegen de schijn van het andere uiterste in) wellicht aan het rijpen om
bij het doorstaan van onvoorzienbare beproevingen vruchtbaar te worden in ware
werken des geloofs, die nooit anders dan werken van een heldhaftige liefde geweest
zijn.
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Aspecten van het religieus renouveau in de moderne muziek
door J. van Ackere
EEN uitgever die in zijn spreekkamer een grote reproductie van Salvador Dali's
‘Christus aan het Kruis’ heeft hangen, vertelde mij hoe hij toevallig op eenzelfde
dag twee priesters ontving wier reacties tegenover Dali's werk, dat onweerstaanbaar
hun aandacht moest trekken, zo verschillend waren dat dit hem tot nadenken had
gebracht: de ene keerde zich smalend van het beeld af en vond het duivelswerk, de
andere verklaarde in verrukte bewondering: ‘Wat moet die kunstenaar dicht bij God
geweest zijn om iets zo wonderschoons te verwezenlijken’.
Dit kleine geval illustreert een belangrijk probleem. Moeten geloofsuitingen op
artistiek gebied zich aan bepaalde restrictieve normen en conventies houden, of
mogen ze voor elke mens, in elk tijdvak, de verscheidene neigingen en
uitdrukkingsvormen aanvaarden en vertolken? Nooit schijnt de kloof tussen kunstenaar
en gelovige zo diep geweest te zijn als thans, terwijl beiden toch in de middeleeuwen
en zelfs nog in de Renaissance om zo te zeggen in en door elkander leefden en zich
in eenheid wisten te vereenzelvigen. Maar zijn de hoofdschuldigen de gelovigen niet
die dwepen met een Panis Angelicus van Franck en de mis van Stravinsky verwerpen?

Een eigen uitdrukking van zijn geloof
Artistieke waarde en geloofsingetogenheid zijn voorzeker verschillende zaken maar
het ene kan toch een uitstekend middel zijn tot het andere. Godsdienstige muziek,
godsdienstige kunst hoeft niet aan een bepaalde ‘stijl’ te voldoen; wel in die stijl,
afgezien nog van haar religieuze waarachtigheid, een echt artistieke waarde
verwezenlijken, anders helpt ze ons alleen tot een nog dieper besef van onze
onvolmaaktheid en wordt ze een spiegel van onze kleinheid.
Na de eerste wereldoorlog is er, naast het rauwe expressionisme dat in werken als
‘Wozzeck’ en ‘De wonderbare mandarijn’ uitsloeg, naast de oppervlakkige
pleziermuziek die een vloedgolf van jazz en kermismuziek bracht, waaraan zelfs een
Hindemith en een Stravinsky meededen, bijna onmiddellijk een groot élan van
spiritualiteit opgelaaid, dat sindsdien een werkelijk religieus renouveau in de moderne
toonkunst heeft geschapen. Hetzelfde élan dat de schouwburg heeft veredeld met
werken als Bernanos' Dialogue des Carmélites en Thierry Maulnier's De profanateur
waarin de toneelkunst tot de hoofdproble-
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men van 's mensen bestemming terugkeert. Hetzelfde élan dat in de kerken van
Provence en elders de religieuze kunst van Matisse, Richier, Braque, Bonnard, Rouault
heeft doen bloeien.

Stravinsky's Psalmensymphonie
Tot dit religieus renouveau in de nieuwere toonkunst, waaraan de meest verscheidene
temperamenten hebben deelgenomen, heeft Stravinsky de schitterendste bijdrage
geleverd, zij het dan ook, behoudens een paar onbelangrijke bladzijden, met slechts
twee werken: het ene onbetwistbaar als een zijner sterkste scheppingen aanvaard,
het andere als een van zijn meest betwiste composities niet minder belangstelling
vorderend.
Voor zijn Symphonie de psaumes (1930) ‘composée à la gloire de Dieu’, koos
Stravinsky drie teksten: een fragment uit de smeekpsalm 38, een ander uit psalm 40
die een akte van hoop is, en de hele jubelpsalm 150, door de musici zo geliefd wellicht om het citeren van de instrumenten - en o.m. ook door Cesar Franck
getoonzet. De symphonie bestaat uit een prélude, een dubbelfuga en een symphonisch
allegro. Er is een duidelijke éénheid door het terugkeren niet zozeer van thema's als
wel van min of meer identieke figuren, zoals enkelvoudige of dooreengevlochten
verminderde tertsopgangen. In 't bijzonder merkt men dat het teken bij (4) als subject
van de eerste fuga geïnverteerd is, terwijl het ook verschillende malen in het
slotallegro voorkomt.
De orkestratie die de sonoriteit van het orgel schijnt te willen oproepen, draagt bij
tot de strenge uitdrukking: violen en altviolen, die uitmunten in te gemakkelijke
lyrische gevoelsélans, werden geweerd evenals de klarinet, het meest expressieve
onder de houten blaasinstrumenten. Hier is de geest van Bach tot de kern
teruggevonden in die gelijkmatige bewogenheid, die geen uitbarstingen of
verrassingen nodig heeft om het felste beleven en de diepste beroering te dragen. Dit
is uitdrukking van het geloof niet in gevoelerige zin; maar het grootse, starre geloof
dat men ook, om een betwiste maar toch sprekende vergelijking van Fleischer aan
te halen, op de Byzantijnse muren en de oude mozaïekgewelven leest. De stemmen
zingen kalm, bedwongen, in een geleidelijke verdichting.
Het hoogste bereikt Stravinsky wellicht in het laatste deel: het koor zingt daar een
Alleluia, niet jubelend maar rustig, een Alleluia zo indrukwekkend dat het misschien
zelfs bij Bach zijns gelijke niet vindt. De hele psalm wordt hier anders dan gewoonlijk
geïnterpreteerd: ofschoon in feite een jubelzang tot gejuich en uitbundigheid najagend,
houdt Stravinsky een toon van zuivere ingetogenheid en bezonkenheid aan. Het is
geen Laudate door engelen in een heldere sterrennacht gezongen, maar een Laudate
dat van beneden komt, dichter bij ons, het Laudate van mensen op aarde die opzien
uit hun kleinheid naar hun God. Zelfs is er iets drukkends in deze muziek. Vaak is
in de zang een soort opzettelijke monotonie die als het ware het voortdurende van
de lof helpt aangeven. Zelfs in het wervelend fortissimo na het onrustig kloppen van
de blazers is nog iets bedwongens in de toon. Daartussen
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prevelt het koor hijgend: ‘Laudate Dominum in virtutibus ejus, laudate Dominum’.
Er is in deze muziek wat Greene in een van zijn laatste romans noemt: de beslissende
dimensie van de christelijke cultuur, het berouw, de nederige erkenning van haar
tekort. En bij het einde van deze symphonie, ongetwijfeld een der hoogste scheppingen
van deze eeuw, blijft slechts één indruk: ootmoed.
Ter vergelijking kunnen we tegenover dit introverse werk de
romantisch-geïnterpreteerde, uiterlijke Psalm XLVII van de thans vier en tachtigjarige
Florent Schmitt stellen. Des te meer aandacht verdient dit woeste en rijke gewrocht,
in 1904 te Rome voltooid, daar het klinkt in een tijd die uiterst schraal is aan
echt-godsdienstige muziek. Want enkele zeldzame vruchten niet te na gesproken,
die op de dorre aarde van de negentiende-eeuwse Franse toonkunst ontbloeiden,
zoals Fauré's troostvolle ‘Requiem’ - overigens een ware antipode van Schmitt's
Psalm - moet men toch ruim twee honderd jaar teruggaan, tot de volle zeventiende
eeuw, om een aanknopingspunt te vinden, in de psalmen van een Lalande of van een
Dumont1). Dit stemt ons vergevensgezind tegenover de onvolmaaktheden die dit
machtige werk aankleven. Voorzeker is de ‘Psalm 47’ niet liturgisch, soms niet eens
godsdienstig. Sommige bladzijden zoals het ‘Frappez des mains’ doen bijna
storend-vulgair aan en roepen een Oosterse sfeer op die aan Sheherazade doet denken
en toont hoe de opkomende invloed van het ballet tot in de religieuze muziek is
binnengedrongen. Ook Roussel's Psalm 80 getuigt van deze invloed: hoe ver dit
werk, én door de keuze van de tekst en door de afwezigheid van elk pathos, van
Schmitt ook af staat, toch blijkt eruit hoe Roussel, naast zijn studie der Oosterse
toonaarden, zijn voorkeur voor het ballet en diens ritmische slagreeksen indachtig
is gebleven.
Schmitt nu laat zich door de schelle beelden van de tekst verleiden, zodat zijn
Psalm weleens gezongen schijnt door een oningetogen, veelkleurige menigte onder
de helle Oosterse zon, niet ver van het terras van Salome. De opgang van het laatste
deel, ‘Dieu est monté’, van C groot naar B groot, met de arpeggio's, is in een
conventionele stijl gehouden, die ons nogal dicht bij de apotheose uit Gounod's
‘Faust’ brengt. Ondanks de dramatische kracht van het begin en het verrukte lyrisme
van het middenpaneel voor sopraansolo volstaat de vergelijking om in te zien hoeveel
overtuigender het accent van de ‘Psalmensymfonie’ is.

De Mis voor gemengd koor en dubbel blaaskwintet
De andere grote godsdienstige compositie van Stravinsky die als het resultaat van
een ingewikkelde stijlevolutie mag aangezien worden, is de Mis voor gemengd koor
en dubbel blaaskwintet van 1947-1948.
De Mis, dit gedicht van alle tijden en plaatsen, heeft elk temperament

1) Pas in de laatste tijd is men begonnen de gewijde Franse toonkunst uit het klassieke tijdvak
te ontginnen en merkwaardige composities als de ‘Kerstnachtmis’ van Lully of het ‘Te Deum’
van Marc. Antoine Charpentier tot uitvoering te brengen.
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aangetrokken, van de oudste Middeleeuwen tot de hedendaagse modernen. De ene
interpreteert haar visionnair, de andere dogmatisch, de ene voelt er het dramatische
van (Beethoven), de andere meer het lyrische (Schubert). Het valt niet te loochenen
dat in zuivere, sobere schoonheid, de Gregoriaanse missen al de andere overtreffen.
De niet begeleide Gregoriaanse zang in zijn natuurlijk resonantiekader, de stilte om
de kerkbeuk, vrij ademend en ongestoord door de ruime gewelven zwevend, is geen
muziek naar of op een tekst geschreven maar als uit het gewijde woord natuurlijk
opengebloeid en zal ook het best de betekenis van de mistekst dienen. Welke
toondichter heeft ooit een Pastorale gecomponeerd zo verrukkelijk, zo kristalhelder
als het Introitus ‘Puer natus est’ voor de mis van Kerstdag? Geen ‘Ave Maria’, met
hoeveel melodische begaafdheid en rechtzinnig gevoel ook getoonzet, door Vittoria
of Cherubini, door Gounod of Benoit, kan datgene evenaren wat ons als offertorium
wordt geboden op 8 December, feest van Maria's Onbevlekte Ontvangenis.
Het is even moeilijk te loochenen dat tijdens de Romantiek de godsdienstige
muziek en inzonderheid de mis een waar verval kent. In de schaarse missen uit die
tijd - Liszt, Reger, Bruckner - is wel goede muziek te vinden; maar ze zijn eerder
voor de concertzaal dan voor de eredienst bestemd. Wat al waardeloze missen daar
naast, die als vertrekpunt ofwel een volkslied of een Gregoriaans melisma of een
willekeurig oefenmotief nemen! Deze vermeend liturgische, in de grond
onbeduidende, vervlakkende stijl wordt tot op onze dagen nog beoefend. Men neemt
zijn toevlucht tot een Perosi, die, hij moge nog zo begaafd zijn, toch nog te veel doet
denken zowel aan Gounod als aan Vivaldi, aan Massenet en Verdi.
Door haar soberheid, haar dienstbaarheid, reikt de Mis van Stravinsky echter weer
over de eeuwen heen, tot de aloude missen van het polyphonisch tijdperk, ja verder
nog tot aan de Gregoriaanse muziek, waarvan ze de concertante ripieno-stijl,
overeenstemmend met het psalmisch Graduale-responsorium, toepast. Deze
onthutsend moderne taal is gebouwd op de aloude modi - de sereniteit van het slot,
b.v., komt van de Dorische wendingen. Dit is niet alleen muziek die waarde heeft
op zichzelf, maar het is ook opnieuw ware godsdienstige muziek: en bovendien
liturgische muziek die alleen de dienares bij de offerdood Christi wil zijn. Wat heeft
de reusachtige Missa Solemnis nog met het Heilig Offer te maken? Hier echter is
alles weer voor de Kerk aangepast: de duur, de vereisten van zangers en instrumenten.
En de tekst wordt ‘begrepen’. Geen zinloze herhalingen. Tegenover het in het
oneindige welvende amen van Beethoven vindt men het woord hier slechts éénmaal,
tot zijn echte betekenis van eindpunt herleid: het zij zo. Hier geen vertedering in
accent en tempo bij het ‘Incarnatus est’, geen jubelend uitslaan bij het ‘Resurrexit’.
Overal, ook bij het elders veelal tot een week lyrisme neigend Incarnatus, wordt hier
de algemene lijn bewaard en het Credo in zijn éne betekenis geëerbiedigd, die van
een rotsvaste geloofsbelijdenis. Het Gloria, dat zich zo gemakkelijk tot goedkope
triomf-effecten leent, gaat nergens boven het mezzo-forte en blijft in een bedachte
stemming. De karig gemeten maar des te scherper
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indringende orkestlijnen zijn helemaal op deze geest afgestemd: geen snaren die tot
het lyrisme zwellen, geen zware koperuitzet die zo gemakkelijk tot het dramatische
kan uitslaan; ook fluiten en klarinetten die licht tot zangerigheid verleiden, ontbreken.
Ondanks de band met een ver verleden blijft de Mis een modern werk, volkomen
kenschetsend voor de vooruitstrevende natuur van zijn schepper: men merkt er b.v.
sporen van die polyritmiek die haar hoogtepunt vond in ‘Le sacré du printemps’. In
zijn rauwe harmonieën, zijn starre, vaste lijnen, knoopt Stravinsky's werk aan bij de
‘Mis voor de zalving van Karel de Vde’ van Machault, waarmee men het graag
vergelijkt. Maar voor ons, die aan deze kant van de eeuwenlange evolutie staan, lijkt
het dieper van betekenis: komend na een tijd waarin de mistekst door barok
maniërisme of romantische opgezwollenheid, meer door vergissingen dan door
genialiteiten werd verklaard en verklankt, heeft deze muziek zich ontkleed van al
het overtollige, het individuele, het tijdelijke; geen schilderachtige of decoratieve
intenties, ja zelfs geen stijlbekommernis meer. Niettemin of juist daarom wellicht
schijnt de Mis van Stravinsky een van zijn werken te blijven die het moeilijkst
aanvaard worden, zelfs door menig intelligent kenner. Een van de meest
gezaghebbende Franse critici vindt haar ‘d'une lamentable pauvreté’: een pauvreté
à la Saint François d'Assise dan, die vrijwillig afstand heeft gedaan van elke nutteloze
rijkdom.

Honnegger: Jeanne d'Arc au bûcher
Arthur Honnegger is een van de eersten geweest om, te midden van de na-oorlogse
neigingen tot gedachtenloze kleinkunst en lichte plezierklanken, tot de ernstige grote
vormen terug te keren en te streven naar een herleving van een geestelijk gegronde
muziek. Van hem verschenen achtereenvolgens: ‘Le roi David’, ‘Judith’, ‘Jeanne au
bûcher’, ‘La danse des morts’. Meer geestelijk dan werkelijk godsdienstig van aard,
vertoont elk dezer werken een wisselende verhouding van profane en gewijde
elementen. ‘Jeanne au bûcher’ is niets anders dan de lange doodstrijd waarbij de
maagd op de brandstapel nog eens haar hele kindsheid en leven in visioenen ziet
voorbijtrekken, visioenen door de meest heterogene klankmiddelen onderlijnd, van
Gregoriaanse motieven tot volkswijsjes. Smartkreten volgen op gelach. Hier grijnst
de zwarte humor die een heel hoofdstuk van Honnegger's kunst uitmaakt; daar wordt
de muziek verhelderd door kinderdansen en landelijke deuntjes. Doch deze overdaad
aan variatie is hier minder storend dan overal elders: want in ‘Jeanne d'Arc’ moet
alles op een haastig ritme en bijna gelijktijdig worden voortgestuwd: de vlammen
likken de stapel en bedreigen hun prooi. Van dit heterogene, deze gelijktijdigheid
geeft het begin al onmiddellijk een idee: de stemmen van de hemel en van de aarde
ontmoeten elkaar, de twee krachten tussen wier tegenstelling het
dynamisch-dramatische van het werk zich spant: hemeltroost en aardse verwensingen,
engelen en dieren, het groteske en het poëtische immer dooreen dwarrelend; een
fraze bij de strijkers die als een vlam naar omhoog slaat, het huilen van een hond in
de nacht, daarboven het
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ruisen van een hemelse koorzang en het lispelen van een vogel in een korte fluitsolo.
Een echt religieus moment in ‘Jeanne d'Arc’ is wel het slot. De vlammen
beklemmen het meisje dat brandt als een kaars. Het koor moedigt haar aan: Il y a
Dieu.... Bij het woord ‘Dieu’ verstilt de muziek tweemaal op een ongeweldig en toch
indrukwekkend accoord waartussen Jeanne hijgt: je viens, je viens.... Het wordt een
visioen waar alles dooreen wemelt: het bonzen der klokken die nog eens van haar
schone, roze jeugd vertellen, het geroep van de heilige gezellinnen, het lyrisch
versagen van violen en celli en de kinderkelen die Honnegger's schoonste melodie
aanheffen, ditmaal een echte, onbevangen melodie van iemand die ze anders niet zo
gemakkelijk vindt: Personne n'a un plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu'il aime. De laatste klank is de fluitroulade die af en toe in de poëtische momenten
van het werk bovenkweelde en die hier als het hoopvolle lied is van een vogel op
een verkoolde balk gedoken, kleine verloren stem in dit groots en tragisch ensemble,
boodschap van overwinning en liefde. Overal in Honnegger's dramatische werken
is deze kleine geluksstem aanwezig: het is dezelfde vogel die tussen puin en rokend
steen aan het einde van het ‘De profundis’ uit de ‘Liturgische symphonie’ zijn
boodschap van vrede in lichte fluitroulades zingt.
In ‘Jeanne au bûcher’ herleeft iets van de geest der oude mysterie- en massaspelen,
een genre waarvoor thans, eigenaardig een vernieuwde belangstelling bestaat2). Maar
tevens is het na ‘Koning David’ en ‘Judith’ een andere poging van Honnegger om
het oratorio te vernieuwen zonder de banden met de traditionele opvattingen te breken,
integendeel door de traditie tot nieuw leven te wekken: hij heeft het genre verrijkt
met de dynamiek van de nieuwe tijd, waardoor het tegenover het al te statische en
de formele kaders van Haendel en zijn tijdgenoten een soepeler, jonger aspect kreeg3).
De kunst van Paul Claudel is voor de moderne muziek een rijk bevruchtend element
geweest. Terwijl Milhaud zich vooral door de profane, helleniserende Claudel laat
inspireren (L'Orestie, Protée, Pan et Syrinx), is het de godsdienstige dichter die
Honnegger aanlokt. Behalve hun wortelkrachtig geloof hebben Claudel en Honnegger
trouwens, als kunstenaars, meer dan een punt gemeen, tot in hun gebreken toe. Men
kan bij beiden weleens op gebrek aan smaak en rhetorische gezwollenheid wijzen.
Een andere compositie met religieuze inslag en uit hun samenwerking gegroeid is
La Danse des morts. Het geheel is, evenals ‘Jeanne au bûcher’, zeer gevarieerd:
volksliedjes huizen samen met bijbelse accenten, het Dies irae-motief wordt er tegen
straatritmen gekaatst, skelettengekletter volgt op koraalzang, lyrische verrukking op
donderslagen. Toch ademt in dit werk een geestelijk leven: het koraalthema op de
woorden ‘Je verrai mon Sauveur’, dat reeds in het eerste deel een hoopvol verschiet
wekt, zal af en toe het werk doorstralen en het ook lichtend bekronen.

2) B.v. de massaspelen te Brugge, Gent, Kortrijk enz.
3) Vgl. de proeven van Walton, Tippelt e.a.
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Poulenc's Mis en het geval Messiaen
Uit dezelfde kring van toondichters is daar de guitige Poulenc die onverwacht, na
tal van lichte en luchtige werkjes, een ingetogen houding aanneemt en een Mis in G
ondertekent: een mis arm aan noten - er is trouwens geen orkest of orgel bij betrokken
- maar rijk aan zeggingskracht, ondanks de verkeerde beklemtoning (Poulenc, naar
de gewoonte der Fransen, accentueert het Latijn als zijn moedertaal, op de laatste
lettergreep). Voor Poulenc kwam het voorbeeld weer eens van Eric Satie met zijn
‘Messe des pauvres’: wonderlijk werk, tegelijk streng modaal en echt modern en
waarin de liturgische tekst met persoonlijke gebeden wordt doortrokken: Prière pour
les voyageurs et les marins en détresse, Prière pour le salut de mon âme.
De motetten ‘pour un temps de pénitence’, het ‘Stabat Mater’ van 1953 bevestigen
en verruimen deze plaats van de latere Poulenc in het religieus renouveau van de
hedendaagse muziek.
We komen aan het geval Messiaen. Op zijn manier wil deze toondichter meewerken
aan het religieus renouveau in Frankrijk. Maar ondanks haar vrome titels blijkt zijn
muziek meer religieus van intentie dan van inhoud of karakter en in ieder geval
hoegenaamd niet liturgisch d.i. voor de eredienst geschikt. Integendeel, vooral in het
orkest doet zij uiterst profaan en wulps aan, en Messiaen's onderscheidingssubtiliteiten
(‘voluptueuse mais pas sensuelle, bien sûr!’), geheel in de aard van zijn literaire
neigingen, zullen hieraan niets kunnen verhelpen. We herinneren ons nog zeer goed
de algemene repetitie voor de eerste uitvoering van ‘Les offrandes oubliées’ in 1930
door de Conservatoriumconcerten van Parijs o.l.v. Philippe Gaubert gegeven en door
de Franse omroep uitgezonden. Na de uitvoering van het werk - waarvan de gloeiende
of verfijnd-strelerige orkestkleur reeds, we weten het nu, de voorbode was van de
Turangalila-symphonie - meenden we aan de titel, zonder verder commentaar gegeven,
de betekenis van een Oosterse liefdeshymne te moeten toekennen. Groot was de
verwondering toen later bleek dat deze ‘offrandes oubliées’ symphonische meditaties
op het H. Kruisoffer en het H. Tafeloffer waren.
Al even weinig religieus klinken de vier orkestmeditaties ‘Ascension’, en niemand
zou er iets van merken wanneer men deze vier beelden uit Christus' leven betitelde
b.v. als vier impressies uit Bretagne. Het ‘Prière du Christ montant vers son Père’
benadert op storende wijze een zekere vorm van symphonische jazz. Derhalve is
Messiaen's kunst, haar schone titels ten spijt, hoegenaamd geen programmamuziek.
En zij brengt ons tot een tweevoudige bedenking: vooreerst, hoe moeilijk het is te
bepalen, anders dan op een negatieve wijze, wat nu feitelijk de naam ‘religieuze
muziek’ verdient; en verder dat religieuze muziek, evenmin als ze noodzakelijk in
verband is te brengen met een stijl, ook geen noodzakelijk verband betekent met een
tekst als onderwerp. De klavierstukken van Liszt ‘Sint Franciscus van Assisi tot de
vogels predikend’ of ‘Sint Franciscus van Paola op de golven wandelend’ zijn, hun
suggestieve titel ten spijt, geen religieuse muziek, terwijl sommige onbetitelde werken,
als de orgelkoralen van Franck, wel daar-
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voor kunnen doorgaan. Hoeveel bladzijden, anderdeels, staan er in de geestelijke
oratorio's van Haendel die nauwelijks bij hun gegeven passen en in geen geval het
epitheton ‘religieus’ verdienen. De bijbelsonaten van Kuhnau en Biber zijn ondanks
hun gewijd onderwerp, puur profane kunst, terwijl de orgelfuga's van Bach, ofschoon
in wezen geen religieuze muziek, nergens beter klinken en tot leven komen dan in
de kathedraal, die de verstoffelijking is van hun krachtenspel. Vele instrumentale
fuga's van Bach zijn trouwens een commentaar op een religieuze gedachte ook al
verwerken ze geen gregoriaanse motieven; zo zijn er waarvan de driestemmigheid
op de idee van de Drievuldigheid gebouwd schijnt.
Om tot Messiaen terug te keren, laten we als voorbeeld nemen de ‘Visions de
l'Amen’ voor twee piano's. Met veel omhaal van woorden legt de toondichter ons
uit dat hij aan dit woord vier betekenissen heeft toegekend. De eerste is ‘Het worde’
van de Schepper: hij commentarieert de Schepping met een geweldig crescendo van
ppp naar fff, met bepaalde thema's en ritmen ‘non rétrogradables’. De tweede betekenis
is het ‘Uw wil geschiede’ van het schepsel en ook van de Godmens in zijn doodstrijd:
drie motieven waaronder een ‘kreet’ en een ‘klacht op vier noten’; verder vindt men
hier wat Messiaen noemt ‘rythmes contrariés’. De derde betekenis is het ‘Amen du
désir’, het verlangen van de mens, waarin twee thema's, het ene teder, het andere
passievol, worden versmolten. De laatste betekenis: ‘wat is en wat blijft’. Wat blijft
van dat alles over? Enkele ritmische vondsten. Afgezien van het feit dat, ondanks de
zeer doordachte techniek, het muzikale resultaat erg mager is, ziet men niet in wat
er in de geest of in de klank van dit werk religieus aandoet; en zelfs is de verhouding
met het ‘programma’ nergens duidelijk als men dit laatste niet te voren kent. De
toondichter kan ten slotte aanspraak maken op de verdienste van zijn goede bedoeling,
en op dat gebied kan niemand zijn rechtzinnigheid in twijfel trekken. Maar dit is
natuurlijk geen muzikaal probleem meer.

Hindemith's Marienleben en Kodaly's Missa brevis
Ook in het werk van Paul Hindemith is een gewijd thema te volgen, in ‘Mathis der
Maler’, in het Requiem ‘for those we love’, en vooral in de vroegere liederencyclus
naar Das Marienleben van Rilke. ‘Nobilissima visione’ kan hier bezwaarlijk vermeld
worden want ofschoon een verheerlijking van het leven van S. Franciscus is het
eigenlijk geen religieus werk maar een ballet, een ‘danslegende’, in Italië
geconcipieerd naar aanleiding van Hindemith's ontmoeting met de danser Massin.
Andermaal een bewijs dat een gewijd onderwerp niet noodzakelijk gewijde muziek
voor gevolg heeft.
In de liederen voor sopraan en klavier uit ‘Das Marienleben’ wordt het diepste
introspectief gevoel in een doorzichtige, hoofdzakelijk lineaire constructie gevat.
Aan elke tonaliteit kent de toondichter een geestelijke sfeer toe, aan C groot b.v. het
eeuwigheidsgevoel, aan een andere de ‘zuiverheid van de dood’. Zonder de tekst op
de voet te volgen, schragen en omhullen deze enkele vaste lijnen wonderlijk de
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stemming van de gedichten, als de gewelven van een tempel de religieuze sfeer.
Hierbij heeft Hindemith een beroep gedaan op oude vormen, de passacaglia, de
canon, het fugato met thema-verwijdingen die men in ‘Mathis’ zal terugvinden. Men
kan er dieper nog, de invloed der Middeleeuwse polyfonie uit aflezen en zelfs die
van de Gregoriaanse muziek welke de toondichter in het klooster bij Donaueschingen
hoorde. Er is geen woord-toon verklanking, geen uiterlijke schildering, de muziek
bewaart haar eigen leven en wetten. Ze dringt als 't ware naar het gedicht toe in plaats
van eruit voort te komen. Ze is, in haar a-sentimentele, meer plastische houding,
volkomen in overeenstemming met Rilke's poëtisch temperament.
Terwijl in vroeger tijden de gewijde kunstmuziek bijna uitsluitend uit de landen
met een gevestigde cultuurtraditie kwam, heeft zij in de nieuwe tijd, in meer Oostelijke
gebieden, nieuwe stijlelementen opgenomen die, ver van een vals accent op de tekst
te leggen, integendeel kunnen borg staan voor de oprechtheid van de uitdrukking.
Zo betekent het een verruiming en een verrijking van de religieuze kunst wanneer
Szymanovsky in zijn Stabat Mater - evenals zijn mazurka's - Poolse
volksmuziekelementen verwerkt, wanneer Janacek rond dezelfde tijd (1927) in zijn
‘Glagolitische Mis’ naast oude kerkmodi, ook vrije volkstonen uit zijn Moravische
geboortestreek inlast en een mis schept die door haar ritmische uitbundigheid en, bij
wijlen, haar bijna dansachtige vreugde, nu eens zonder weemoed of vreesgevoel ‘in
het zicht van de hemel’ doet klinken.
Maar vooral de Hongaar Zoltan Kodaly heeft getoond hoe de religieuze muziek
met succes folkloristische elementen kan opnemen. Kodaly heeft, zijn eigen aard
involgend en zonder iets aan de Gregoriaanse muziek te ontlenen, in de zo Westers
getinte godsdienstige toonkunst een nieuw geluid gebracht.
De Witte Donderdaghymne Pange lingua verduidelijkt hoe de Westerse traditie
en de Oosterse folklore tot dezelfde religieuze sfeer kunnen samenwerken. Wijst het
fugato van het voorspel op de eerste, dan is in het thema van de eerste strofe met zijn
dalende kwart, zo typisch voor de Hongaarse muziek - vgl. ook bij Bartok - reeds de
tweede invloed te onderkennen.
De Psalmus Hungaricus (1923) voor tenor, koor en orkest, is opgevat naar een
van David's droevigste psalmen (LV), waarin de profeet, van iedereen verlaten en
door wanhoop overmand, de Heer om hulp smeekt. Met de na-oorlogse ontreddering
van zijn land voor ogen, schreef Kodaly een werk dat, ofschoon voor de feestelijke
herdenking van de vereniging van Buda en Pest besteld, vol sombere en tragische
uitvallen staat, met, daartussen, ook hoopvollere accenten. Het koor ontplooit zich
soms tot een machtig achtstemmig ensemble. Even magistraal is de vocale schriftuur
van het Te Deum (1936), een ander werk van de patriot Kodaly, geschreven ter
herdenking van de herovering van Budapest op de Turken.
Het hoogste religieuze werk van Kodaly is wellicht de Missa brevis, met sobere
middelen - enkel orgelbegeleiding - uitgewerkt. De knieval van het smekende miserere
tussen twee lofzangen in - het Gloria
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krijgt aldus een scherp drieledig reliëf - is weer uit het hart geweld van de Hongaar
die zich rasgenoot voelt van het opgejaagde volk waarvan de geschiedenis zovele
onrustige bladzijden telt. Maar nauwelijks komt een rimpel van ontroering of een
heffing van jubel, als het Hosanna, de spiegel der rustige, soms extatische
ingetogenheid breken, die het voornaamste uitdrukkingskenmerk is van deze zo
eenvoudige Missa brevis.
Aspecten van het religieus renouveau in de moderne muziek, luidt de titel van dit
opstel. We hebben er slechts enkele aangegeven. We hadden het hele artikel ook aan
de jonge gewijde toonkunst in Engeland of in Nederland kunnen besteden. Steeds
sluiten nieuwe stemmen zich aan bij het koor dat, de eeuwen door, het
hemelwaartshakende lied zingt waarin de kunstenaar, in klanken of spitsbogen,
fresco's of oden, naar zijn God roept.
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Kernenergie in België
door Maurice D'hont, Dr. Sc.
ENKELE maanden geleden werd een aanvang gemaakt met de constructie van een
reeks gebouwen die het ‘atoom-centrum’ te Mol zullen uitmaken. Binnen een paar
maanden zal het eerste gebouwencomplex klaar zijn en wordt met de inrichting van
de eerste Belgische kern-reactor begonnen, waarvoor de plannen nu gereedliggen.
Dit alles geeft blijk van een grootse opzet en het kan voor onze lezers interessant
zijn kennis te maken met het Studiecentrum voor de Toepassingen der Kernenergie
(S.T.K.) dat voor de verwezenlijking van dit alles instaat. Sedert zijn oprichting nu
twee en half jaar geleden, heeft dit Centrum in zekere zin als opdracht België zo
spoedig mogelijk een waardevolle plaats te doen innemen bij het streven naar
vreedzame toepassingen der kernenergie.
De laatste decenniën wijzen uit dat een tiental jaren volstaan om op een bepaald
gebied van techniek of wetenschap een volledige omkeer tot stand te brengen.
Reactievliegtuigen, radar, plastieke materialen, antibiotica, enz. zijn slechts enkele
voorbeelden. Op nucleair gebied is het geval zeer kenschetsend. Inderdaad, pas 15
jaar geleden bewees Joliot dat bij het splijten van uranium neutronen vrijkomen, die
zelf op hun beurt weer uranium kunnen doen splijten. Dit was de theoretische basis
voor een kettingreactie, die aan de atoombom enerzijds maar ook aan de kernreactoren
anderzijds ten grondslag ligt. Twaalf jaar geleden bouwde Fermi, de onlangs overleden
Italiaanse immigré te Chicago, samen met enkele medewerkers, de eerste kernreactor.
En thans bestaan er reeds een honderdtal kernreactoren en minstens evenveel plannen
voor nieuwere typen. Een goede tien jaar geleden was een radioactief element nog
iets zeldzaams. Thans worden jaarlijks radioactieve elementen bereid en verkocht
ter waarde van ettelijke millioenen. Wat zal de toestand zijn over een tiental jaren?
Waarin bestaan nu de vreedzame toepassingen der kernenergie? Men hoort zo
vaak zeggen dat één kilo uranium 235 overeenstemt met twee duizend ton steenkool.
Daarnaast worden productiecijfers van duizenden tonnen uranium per jaar genoemd.
Wat heeft dat alles als praktische mogelijkheid te betekenen?
We zullen trachten deze problemen zo eenvoudig mogelijk in te leiden zonder ons
in technische of wetenschappelijke details te verliezen, die tegenwoordig in een
aantal handboeken of zelfs in vulgarisatie-artikelen gevonden worden. De klein
gedrukte teksten, die enige technische problemen uiteenzetten, kan de lezer gerust
overslaan.
Zoals men weet is uranium het metaal waaromheen thans de nucleaire programma's
worden opgebouwd. Voor de tweede wereldoorlog werd uranium praktisch als
waardeloos beschouwd en uraniumzouten vonden enkel toepassing als kleurstoffen
in de porseleinindustrie. Thans is het uranium het strategisch element nummer één
geworden.
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Uranium wordt verkregen na een hele reeks chemische en metallurgische bewerkingen
uit uraniumhoudende ertsen, waarvan Belgisch Kongo nog steeds een der belangrijkste
producenten is. Gedurende de oorlog was Kongo ongeveer de enige leverancier voor
de geallieerden. Sindsdien worden uraniummijnen geëxploiteerd in Canada, Australië,
Colorado in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Tsechoslowakije, enz. doch over het
algemeen zijn die ertsen minder rijk aan uranium. Veel armer nog zijn ertslagen die
b.v. in Frankrijk en in Zweden worden ontgonnen.
Na afzondering van de uraniumhoudende bestanddelen uit de ertsen moeten ze
een ingewikkelde reeks bewerkingen ondergaan ten einde het uranium zeer zuiver
te maken. Inderdaad, uranium dat voor nucleaire doeleinden is bestemd, moet veel
zuiverder zijn dan tot nog toe nodig en mogelijk was voor de meeste andere metalen.
Zo moeten b.v. arbeiders die uraniumstaven voor een kernreactor hanteren, een
hoofddeksel dragen ten einde het uranium vrij te houden van de geringste sporen
borium uit cosmetiek.
Het natuurlijke uranium bestaat uit twee isotopen: veel uranium 238 en weinig
uranium 235. Die twee isotopen bezitten praktisch dezelfde physische en chemische
eigenschappen en kunnen dus zeer moeilijk van elkaar onderscheiden worden. Maar
wat betreft de radioactieve of stralingseigenschappen zijn de twee soorten totaal
verschillend1). Hoewel ze uitwendig identiek zijn verschilt immers hun centrale kern.
Zoals alle atoomkernen bestaan die van uranium uit bouwstenen van nagenoeg
dezelfde massa, doch sommige zijn electrisch positief geladen (protonen) en de
andere zijn neutraal (neutronen). Terwijl al die massa's elkaar aantrekken, stoten de
positieve ladingen elkaar af. Op die manier zijn de kernen dus in een
evenwichtstoestand, waar ze moeilijk uit te halen zijn.
De kern van uranium 238 bevat 92 protonen en 146 neutronen; het geheel is stabiel,
zelfs wanneer men er in slaagt op artificiele wijze er een neutron bij te voegen.
Daarentegen bevat de kern van uranium 235 benevens zijn 92 protonen slechts 143
neutronen. Die kern is ook stabiel, doch veel minder dan de 238-kern, en wel zodanig
dat door de toevoeging van een neutron het evenwicht wordt verstoord. Het gevolg
is dat de kern in stukken springt - dat is de kernsplitsing - en die stukken vliegen met
buitengewone snelheid en dus met grote energie uiteen. Bij die brokstukken zijn er
ook neutronen, die zelf op hun beurt destructief werk verrichten in de omgevende
atoomkernen. In een stuk uranium-235-metaal veroorzaakt dus elke splitsing er vele
andere, terwijl er almaardoor naar buiten splitsingsstukken en neutronen wegvliegen:
dit samen, met de stralingen die ermede gepaard gaan, is de radio-activiteit van het
materiaal. Is nu het stuk uranium 235 groot genoeg, dan nemen de splitsingen in
aantal toe, vlugger en vlugger, zodat het geheel uiteenbarst met enorme energie: het
is een atoombom.
In natuurlijk uranium, dat vooral uit uranium 238 bestaat, gaan de meeste neutronen
verloren door botsing met uranium 238-kernen. Daarom moest men er het uranium
235 eerst uit afzonderen alvorens de atoombom te kunnen verwezenlijken. Dat is
echter niet zo eenvoudig wegens de gelijke eigenschappen van de uraniumisotopen
in kwestie.
1) Zie Dr De Ceuster, Streven 1953, p. 243 ss. en 1954, p. 430 ss.
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Men krijgt een beeld van de moeilijkheid van deze techniek, als men bedenkt dat het
gebouw van de gas-diffusie-installatie van Oak Ridge in de Verenigde Staten een
oppervlakte van 17,6 hectaren beslaat. Ook in Engeland bestaat thans een
scheidingsfabriek, namelijk te Capenhurst. Gezien de militaire waarde van het product
worden alle details natuurlijk geheim gehouden. Soms wordt dan ook de vraag gesteld
of andere landen zich niet zullen genoodzaakt zien ook vroeg of laat zo'n fabriek op
te richten.

Hoe uranium te laten branden
De kernreactor en zijn belang
Nu komen we echter tot de belangrijke vraag: die enorme hoeveelheid energie, die
in een bom ogenblikkelijk loskomt, hoe kan men die langzaam laten vrijkomen zodat
men ze voor vreedzame doeleinden kan aanwenden, b.v. als bron van verwarming,
van drijfkracht, enz.
Alhoewel op verre na niet zo eenvoudig is het probleem toch analoog met de
verbranding van steenkool of benzine. Wanneer een vat benzine of petroleum vuur
vat, dan is het heel vlug uitgebrand. In een kachel daarentegen, waarin de brandstof
samen met zuurstof langzaam wordt aangevoerd, kan men de vrijkomende energie,
de warmte, zodanig regelen dat men er dagenlang nuttig gebruik van kan maken.
De kernreactor, ook nog wel uraniumzuil (pile) genoemd, is de moderne kachel
of oven waarin de uraniumbrandstof langzaam moet splijten om een geregelde
warmteproductie voort te brengen. Juist zoals in het geval van gewone brandstoffen
wordt die warmte dan - in electrische centrales althans - omgezet in electrische
energie. Dat zal dan ook zo zijn in de ‘nucleaire centrales’ van de toekomst, waar de
uit nucleaire of kern-energie verkregen warmte langs stoom om tot nuttige drijfkracht
zal worden omgezet.
Moderne kachels verschillen natuurlijk heel wat van de vuurhaarden uit vroegere
eeuwen, waarin veel minder spaarzaam gebruik werd gemaakt van de brandstof.
Thans zijn de nucleaire vuurhaarden natuurlijk nog in een beginstadium en het lijdt
dan ook geen twijfel dat binnen enkele jaren de tegenwoordige kernreactoren als
oude primitieve modellen zullen bestempeld worden. In de thans gebruikte
reactortypes moet men immers een nuttig gebruik van één procent van de nucleaire
brandstof als zeer bevredigend beschouwen. Latere typen zullen dan ook - gebaseerd
op ondervinding en op vooruitgang van de nieuwere technieken - zeker zeer
verschillen van de huidige atoomzuilen, zowel wat constructie als rendement betreft.
Aldus wordt het fundamentele probleem meer omlijnd: hoe kan men kernreactoren
bouwen waarin men meer volledig de nucleaire brandstof benut? Hoe kan men het
rendement van 1% opvoeren, al was het maar tot 10%?
Zowel de technische als de economische aspecten van dit probleem zijn boeiend.
Technisch gezien kan het probleem onder velerlei vormen gesteld
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worden. Duizenden geleerden houden zich bezig met een of ander aspect. Elke nieuwe
verwezenlijking steunt op een wel geordende samenwerking van physici, chemici,
ingenieurs en technici, en het is wel kenschetsend dat de sociale geest van de
projectleiders zeker even belangrijk is als hun wetenschappelijke bekwaamheid.
Een paar onder de vele problemen ter illustratie:
hoe kan men meer uraniumbrandstof ontginnen, minder rijke of minder
zuivere ertsen benutten?
welk reactortype moet voor energieproductie worden verkozen - zoals
men weet werken de Amerikanen thans aan vijf totaal verschillende
projecten voor dit éne doel -?
hoe moet de reactor worden opgebouwd, in welke geometrie, met welke
vorm van brandstof, van middenstof, enz.?
op welke manier kan men 't best de warmte afvoeren: door middel van
lucht of gassen die hun warmte zelf afstaan in stoomgeneratoren - of wel
door middel van vloeibare metalen - of moet men, zoals onlangs werd
verwezenlijkt, liever rechtstreeks in de reactor stoom voortbrengen?
op welke manier kan men de onbenutte brandstof terugwinnen?
hoe kan men er waardevolle bijproducten uit afzonderen? enz.
Economisch gezien heeft het probleem een zeer concreet karakter. Putnam in de
Verenigde Staten heeft een statistische studie gemaakt over de totale energievoorraad
in de wereld. Hij houdt rekening met de stijgende aanwas van de wereldbevolking
alsmede van de energiebehoefte per individu, en komt tot het besluit dat de
energievoorraad in steenkool (zwarte en witte), gas en petroleum binnen de eerste
honderd jaar absoluut ontoereikend zal zijn. En dit zelfs als men aanneemt dat nieuwe
steenkool- en petroleumlagen steeds sneller zullen ontdekt worden - wegens
modernisering der technieken - en dat ook het ontginningsrendement zal stijgen.
Zo blijkt aanstonds duidelijk dat de enorme energievoorraden van de thans reeds
bekende uraniumvoorraden een voorname rol zullen spelen.
Een recente studie door het S.T.K. ondernomen wijst er op dat in België - met de
actuele toename der energiebehoeften - binnen vijf en twintig jaar een enorm
energietekort zal optreden. Zelfs eventuele uitbreidingen van de steenkoolnijverheid
kunnen niet beletten dat weldra zoveel petroleum zal ingevoerd moeten worden, dat
we voor onze energiebevoorrading praktisch helemaal van het buitenland afhankelijk
zullen zijn. En dan wordt de aanvullende rol van de kernenergie klaar en concreet.
Vooreerst: willen we economisch onafhankelijk blijven - zelfs in een Europese
gemeenschap - dan mogen we de kernenergie als nieuwe aanvullende energiebron
niet verwaarlozen, vooral daar we voorlopig althans, over nucleaire brandstof in
grote hoeveelheid kunnen beschikken.
Maar ook louter financieel gezien is de kernenergie in ons land niet zo utopisch.
Thans wordt ze in de Verenigde Staten nog beschouwd als ‘voorlopig nog iets te
duur om als brandstof te kunnen concurreren met
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de conventionele energiebronnen’; doch in ons land zal ze binnenkort niet meer zo
heel duur komen te staan in vergelijking met petroleum, wanneer de
invoernoodwendigheden sterk zullen toenemen. Met onze hoge levensstandaard en
relatief dure energie ligt zelfs nu reeds de prijs van nucleaire energie niet zo
buitengewoon hoog. Men weet immers dat de brandstof zelf en het voortbrengen
van stoom slechts een kleine fractie van de prijs per kilowatt energie uitmaken. Zowel
bij nucleaire als bij gewone electrische centrales bestaan de kosten grotendeels uit
die van de omvorming van warmte tot electriciteit en die van de electriciteitsverdeling
zelf. Bedenken we tevens dat hoger rendement van kernreactoren ertoe kan leiden
de kostprijs van de uraniumbrandstof heel onbelangrijk te maken. Bovendien is het
niet onwaarschijnlijk dat door de technische vooruitgang de thans zeer hoge prijs
van nucleaire installaties zeer aanzienlijk kan verminderen.

Het S.T.K. en de problemen die de kernreactor voor België stelt
Aldus neemt het internationaal probleem der energieproductie op grote schaal door
middel van kernreactoren in ons land een speciaal karakter aan:
we hebben de grondstof in Kongo;
binnen enkele jaren zullen we de kernenergie nodig hebben als we niet
volledig van petroleuminvoer uit den vreemde willen afhangen - en dit
zonder ook maar in het minst de bestaande industrieën en mijnen te
benadelen;
en tenslotte bezitten we een uitgebreide industrie en een hoog
wetenschappelijk peil, die ons in staat kunnen stellen vlugger dan andere
landen de nieuwe werkwijzen over te nemen en te verbeteren.
Concreet moet ons land er toe in staat zijn binnen een tiental jaren gebruik te maken
van de nucleaire energie om van dan af de toenemende energiebehoefte tendele
althans te kunnen opvangen.
Onmiddellijk echter moeten we in België daarvoor gespecialiseerd personeel
voorbereiden, en het met de kernreactortechniek bekend maken. Dat is dan ook de
voornaamste en eerste rol van de uraniumzuil B.R. I, de eerste Belgische reactor, die
te Mol wordt opgericht.
Deze zuil is van het experimentele type, dat ons in staat zal stellen allerlei
onderzoekingen te doen. Ingenieurs en technici zullen de gelegenheid hebben zich
ermede in de reactortechniek te bekwamen. Men zal er vooral experimenten
ondernemen in verband met bouw en rendement van latere reactoren van het
energieproducerende type.
Onder die studie-objecten valt bij voorbeeld het metallurgisch onderzoek, nodig
voor de uraniumbrandstof zelf en voor het omhulsel dat moet beletten dat de
splijtingsproducten in de reactor ontsnappen en deze onbruikbaar maken. Zo ook het
chemisch onderzoek omtrent het gebruikte en aldus intens radioactief geworden
uranium; de afzondering van het waardevolle plutonium en van radioactieve

Streven. Jaargang 8

nevenproducten. De physische studiën omvatten de natuur van de kernreacties zelf
en van de stralingen welke ermee gepaard gaan, van meetapparaturen en

Streven. Jaargang 8

523
electronische installaties. Technologisch onderzoek tenslotte dringt zich op voor
verschillende materialen en speciale werkmethoden.
Maar niet alleen moeten technici de reactor met zijn ingewikkelde maar veilige
controle kunnen bedienen, ook moeten specialisten gevormd worden voor de vele
technieken, die de radioactiviteit zelf meebrengt en welke men zonder kernreactor
moeilijker kan aanleren. In dien zin vult het Studiecentrum de vorming aan welke
chemici, physici en ingenieurs in de universitaire instituten voor kernphysica krijgen.
Deze instituten worden gesteund door het Interuniversitaire Instituut voor de Studie
der Nucleaire wetenschappen, dat vooral academische vorming ten doel heeft. Het
verleent subsidiën aan de universiteiten, aan de militaire school en de polytechnische
faculteit van Bergen, voor wetenschappelijk onderzoek in de verschillende takken
in verband met de radioactiviteit.
Een andere instelling nog is het Europeesch Centrum voor Nucleair Onderzoek
(C.E.R.N.), dat zich eveneens richt op louter theoretisch onderzoek. Het heeft ten
doel de grondslagen van de kernverschijnselen zelf dieper te bestuderen. Daartoe
wordt te Genève een centrum gebouwd met buitengewoon grote apparaten, zoals
b.v. een cosmotron, waarvan de finantiële last moeilijk of niet door de afzonderlijke
landen zou kunnen gedragen worden. Voorlopig althans staat reactoronderzoek niet
op het programma.
In tegenstelling met deze instituten beoogt het Studiecentrum voor de Toepassingen
der Kernenergie de meer practische toepassingen van de nucleaire energie in het
bijzonder. Uiteraard zal het S.T.K. dan ook voor velen een tussenschakel zijn tussen
de universitaire vorming en de beroepsuitvoering in industriële kringen zoals b.v.
het onlangs gestichte Syndicaat van nijverheden, die in de verwezenlijking van
nucleaire centrales belangstellen.

Een reactor in werking stellen
Zoals reeds gezegd voorziet het programma vooreerst het ingebruik stellen van de
reactor B.R. I en de studie van de nucleaire brandstof.
Deze zal essentieel bestaan uit een opeenstapeling van zuiver grafiet,
waarin zich op regelmatige afstanden staven natuurlijk uranium bevinden.
Sommige der neutronen door de splijting van uranium 235 teweeggebracht
dienen om verdere splijtingen van uranium-235-kernen te veroorzaken en
dus om de kettingreactie in gang te houden. Andere neutronen daarentegen
worden vertraagd door het botsen met de koolstofkernen van het grafiet
en zijn dan vaak in staat de uranium 238-kernen binnen te dringen en die
om te zetten tot plutonium. Dit is, zoals uranium 235 zelf, een splijtbaar
atoom, dat op zijn beurt dus kan aangewend worden hetzij in
atoombommen, hetzij in andere kernreactoren.
Het splijtbare plutonium ontstaat in heel kleine hoeveelheden. De grote experimentele
Engelse reactor Bepo te Harwell bijvoorbeeld produceert slechts enkele tientallen
grammen per jaar, zodat men voor een belangrijk probleem staat plutonium af te
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productie van plutonium maakt ook o.a. een der hoofdpunten uit van de Franse en
Canadese atoomenergieprogramma's.
Technologisch is het probleem zeer ingewikkeld, niet alleen vanwege de chemische
verwantheid van plutonium en uranium, doch ook wegens de aanwezigheid van een
veertigtal verschillende splijtingsproducten. Deze moeten natuurlijk verwijderd
worden, hetgeen wegens hun verscheidenheid niet zeer eenvoudig is. Bovendien
vertonen ze meestal zo'n intense radioactiviteit dat alle bewerkingen moeten
uitgevoerd worden op afstand, liefst automatisch en achter dikke beschermingswanden
in lood, staal of beton. Door dit alles is het proces natuurlijk noch gemakkelijker
noch goedkoper.
Na zuivering moet het in de reactor bereide plutonium nog een reeks scheikundige
en metallurgische omvormingen ondergaan ten einde het zelf als bruikbare nucleaire
brandstof te verkrijgen.
Hier rijst de vraag: waarom al die kringlopen? Wat is het voordeel uranium te
zuiveren, aan te wenden in een reactor, om te zetten tot plutonium, dat tenslotte
opnieuw in een reactor gaat?
Het grote voordeel bestaat hierin, dat men op deze wijze niet slechts het weinig
voorhandene uranium 235 als nucleair materiaal kan gebruiken, maar, theoretisch
althans, alle uranium. Inderdaad, alle uranium 238, en dat is 140 maal meer dan het
uranium 235, is aldus omvormbaar tot plutonium, dat splijtbaar is en dus bruikbaar
voor de kernreactie.
Maar op dezelfde manier wordt ook het thoriummetaal omgezet, ditmaal niet tot
plutonium maar tot een uranium isotoop 233 dat eveneens splijtbaar is. De horizon
is plots veel breder geworden: alle uranium en alle thorium worden nucleaire
brandstof. Vanzelfsprekend is men nog niet voldoende ver gevorderd op technisch
gebied om dit in werkelijkheid om te zetten; maar men is op weg en op beperkte
schaal zijn de resultaten zeer bevredigend.
Reactoren waarin een dergelijke omzetting van niet-splijtbare in splijtbare grondstof
geschiedt noemt men ‘omvormers’ (converters). Bepaalde soorten reactoren worden
‘broeiers’ (breeders) geheten: ze vormen meer splijtbaar plutonium dan er splijtbaar
uranium 235 in de reactor wordt verbruikt. Om de zo juist uiteengezette redenen zijn
dit natuurlijk de meest beloftevolle reactortypes en men begrijpt het met de dag
toenemende belang, dat in de Verenigde Staten en in Groot Brittannië aan de studie
van dergelijke reactoren wordt gehecht.
Naast de chemische, physische en vooral metallurgische studie van de nucleaire
brandstoffen zal de experimentele reactor ook de studie der technologie van de
reactoren zelf bevorderen.
Een voorbeeld. Elke reactor wordt inwendig door de vrijkomende energie
opgewarmd. Men moet dus een middel vinden om de warmte af te leiden ten einde
te voorkomen dat de reactor een te hoge temperatuur zal krijgen. Zulks kan het
oxyderen, het verbranden of het smelten van de reactorbestanddelen veroorzaken en
dus de totale buitengebruikstelling van een reactor. De warmteafvoer geschiedt in
B.R. I door middel van gefilterde lucht, die met hoge snelheid door de grafietkanalen
wordt gezogen. Andere reactoren gebruiken water als koelmiddel, andere weer
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zwaar water, wat evenwel zeer kostbaar is. Tenslotte zijn er ook reactoren waarbij
de warmte-afvoer verwezenlijkt wordt door vloeibare metalen of legeringen. Deze
laatste methode is veelbelovend voor de toekomst doch ze stelt technisch uiterst
moeilijke problemen, welke tot nog toe niet helemaal werden opgelost.
Behalve warmte komt in de reactor door de splijtingsreactie ook nog een groot
deel energie vrij onder de vorm van stralingen. Deze maken enerzijds de reactor zelf
gevaarlijk en vereisen dikke beschuttingen. maar vinden anderzijds een zeer nuttige
toepassing in het bestralen van materialen. Ten einde deze stralingen te kunnen
benutten wordt de reactor van verschillende openingen voorzien, waarin te bestralen
voorwerpen, stoffen of organismen worden aangebracht. Andere openingen dienen
voor de conrtole-apparatuur van de reactor, waardoor men in staat is het
activiteitsniveau van de reactor min of meer hoog te stellen en deze dan heel
nauwkeurig in dezelfde werkvoorwaarden te houden. Nog andere openingen weer
dienen om physische meettoestellen aan te brengen, die de diepere studie der
kernverschijnselen zelf mogelijk maken.
In de experimentele reactor zullen bestralingen de metallurg in staat stellen te
onderzoeken hoe verschillende materialen zich onder sterke straling gedragen. Evenals
diamant en glas onder invloed van radioactieve stralen een bepaalde kleur krijgen,
zo ook worden andere stoffen min of meer gewijzigd. Het is dan ook b.v. zeer nuttig
te weten hoe metalen of legeringen zich zullen gedragen wanneer ze in de hoge
neutronenstroom van toekomstige reactoren zullen worden gebruikt.
Ook zal de reactor het mogelijk maken de invloed van stralingen op levende of
niet-levende organismen te bestuderen. Speciale irradiatie-inrichtingen zullen ter
beschikking staan van onderzoekers.
De radioactieve bestraling in een reactor stelt de scheikundige ook soms een zeer
waardevol middel ter hand om stoffen te analyseren. Deze methode noemt men
activatie-analyse. Ze bestaat hierin dat de te analyseren stof in de reactor wordt
bestraald; uit de radioactieve eigenschappen, die daardoor in deze stof worden
geïnduceerd, kan de natuur en zelfs de concentratie van een of ander element bepaald
worden. Zeer verwante elementen als lithium en natrium bij voorbeeld, die anders
moeilijk uit elkaar te houden zijn, gedragen zich immers geheel verschillend na sterke
bestraling. Het wordt soms mogelijk aldus door de ontstane kunstmatige radioactieve
sporen te meten en stoffen te identificeren, waarvan slechts één deel op honderd
millioen aanwezig is.
Door bestraling in de reactor kan men tenslotte ook nog kunstmatige radioactieve
elementen voorbereiden. Deze dienen dan zelf - zoals kobalt 60 bij voorbeeld - als
nieuwe stralenbron voor industriële, therapeutische of wetenschappelijke doeleinden.
Ofwel in vaak geringere hoeveelheden worden ze aangewend als gekenmerkte atomen
(tracers) die op alle gebieden van techniek en wetenschap ingang hebben gevonden.
Door bestraling van zwavel bij voorbeeld krijgt men phosphor, dat op chemische
manier uit het overblijvende zwavel kan worden afgezonderd. Dit phosphor is
radioactief en kan dus, wanneer het in een organisme
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wordt ingespoten, door middel van radioactiviteitsmetingen om het even waar
teruggevonden worden. Biologen b.v. zullen een kleine hoeveelheid van deze stof
mengen met gewone phosphor-houdende stoffen, en ter voeding van een plant
inspuiten. Door meting van de radioactiviteit zullen ze het spoor van de phosphor
kunnen volgen. Op dezelfde manier kan een dokter door middel van ‘tracers’ het
spoor volgen van stoffen die zich in het menselijk organisme vastzetten.
Op het ogenblik worden dergelijke radio-isotopen reeds in ons land gebruikt, zij
het dan ook nog in mindere mate dan in de Angelsaksische landen. Wie dergelijke
producten wil gebruiken kan zich wenden tot het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, (11, Egmontstraat, te Brussel), dat formulieren ter
beschikking stelt om aard, hoeveelheid en doel der gewenste isotopen aan te duiden.
Het N.F.W.O. stelt de belanghebbenden eventueel in contact met gespecialiseerde
laboratoria, waar de geschiktheid van het isotoop voor de bijzondere toepassing in
kwestie, de nodige apparatuur, voorzorgsmaatregelen, enz. kunnen besproken worden.
Het Fonds stuurt de aanvragen door voor bestelling van het radioactief materiaal te
Harwell of te Oak Ridge.
De reactor zal ons natuurlijk veroorloven eventueel zelf radio-isotopen te bereiden.
Zulks vergt evenwel de uitwerking van voorbereidings- en zuiveringsmethoden en
de eventuele omvorming tot bruikbare producten; dat alles vraagt onderzoek,
aanpassing en een ingewikkelde apparatuur. Het zelfde geldt voor de valorisatie en
afzondering van de fissieproducten of splijtingselementen, welke als bijproduct uit
het benutte uranium kunnen worden gehaald. Dit is b.v. het geval voor radioactief
jodium dat in de geneeskunde meer en meer toepassing vindt.
Sommige radioactieve elementen verliezen heel vlug hun activiteit: ze hebben een
zeer korte halveringsperiode. Vooraleer ze uit Oak Ridge of zelfs uit Harwell, zelfs
per vliegtuig, ter plaatse kunnen zijn is hun radioactiviteit zo sterk verminderd dat
men die niet meer gebruiken kan. Voor dergelijke isotopen van zeer korte levensduur,
waarvan verschillende toch zeer nuttig zijn, is het nodig over laboratoria te beschikken
dicht bij huis. Dat zal het geval zijn te Mol. Noodzakelijkerwijze zullen er dan ook
laboratoria voor metallurgie, physica, chemie, enz. in het Centrum te Mol worden
opgericht.

Veiligheid boven alles
Naast de studie der nucleaire brandstof en die der nucleaire en radioactieve technieken
staat ook de behandeling van zeer radioactief materiaal op het programma. Sommige
stoffen, die de reactor verlaten, zijn zo radioactief dat ze bezwaarlijk ver kunnen
vervoerd worden voor behandeling. Uraniumstaven bij voorbeeld, vers uit een reactor
verwijderd, hebben meestal een activiteit van de orde van 10.000 curies, wat
overeenstemt met die van 10 kg radium. Welnu het is voldoende bekend met welke
voorzorgen therapeutische radiumnaalden worden behandeld, welke een milligram
of minder radium bevatten.
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Al de aangehaalde bijkomstige vreedzame toepassingen van de kernenergie maken
deel uit van een nucleair programma voor radioactieve laboratoria. Deze verschillen
over het algemeen zeer veel van de gewone universitaire of industriële laboratoria,
vooreerst reeds wegens de nodige bescherming van onderzoekers en werklieden
tegen de radioactieve gevaren. Zo is beschutting nodig tegen de zeer hoge
neutronen-concentraties van de reactor zelf, tegen de zeer doordringende
gammastralen van radioactief geworden stoffen, tegen de uiterst giftige stofdeeltjes
van uranium en plutonium, die ook zelf nog alpha-stralen uitzenden. Ook wat de
producten zelf betreft worden speciale eisen gesteld aangaande lokalen, ventilatie,
apparatuur, enz. Men moet immers veelal een uiterste zuiverheidsgraad bereiken en
behouden, contaminatie door vreemde elementen weren, corrosie en sleet tot een
minimum herleiden.
Gelukkig kunnen we profiteren van de ervaringen in het buitenland opgedaan met
bouw en inrichting van dergelijke laboratoria. Met de gegevens van reeds vaststaande
resultaten bieden thans dergelijke laboratoria en werkplaatsen een maximum van
veiligheid, welke de gewone veiligheidsstandaard in de industrie zelfs overtreft. Het
is evenwel duidelijk dat het gebruik maken van de bestaande veiligheidsregels ook
bij de technici zelf een bijzondere geestesgesteldheid vergt; op dit gebied zal het
Centrum zelf leidinggevend moeten worden.
Juist daarom worden dan ook grote bijkomstige diensten opgericht, even belangrijk
als de onderzoekslaboratoria zelf, en die vooral de veiligheid in en rondom deze
laboratoria nastreven.
Zo zal er een meteorologische dienst worden ingesteld, die ononderbroken controle
zal uitoefenen op de atmospherische radioactiviteit van de omgeving. Er bestaat
namelijk overal en altijd een zekere natuurlijke radioactiviteit, die onder andere aan
de kosmische straling te wijten is. De meteorologische dienst zal er voor waken dat
op geen enkel ogenblik deze normale radioactiviteit wordt overschreden.
Een andere speciale dienst zal de radioactiviteit controleren van materiaal, plaatsen,
apparaten, kleren, enz. Deze dienst wordt ook ingeschakeld bij elke behandeling van
radioactieve producten om de sterkte der stralingen te meten en de onderzoekers de
nodige instructies te verschaffen ten einde de bewerkingen in volle veiligheid uit te
voeren. Door middel van meetinstrumenten wordt de zorgvuldige uitvoering der
beschermingsmaatregelen nagemeten. Conservatieve veiligheidsgrenzen werden
door de vreemde atoomenergiecommissies samengesteld, welke als veilige normen
kunnen worden aangewend.
Elke dienst en elk laboratoriumcomplex krijgt zijn eigen kleedkamers, voor het
aantrekken van werkkleding of speciale uitrusting zodat de stadskleding steeds blijft
buiten radioactieve lokalen. In die kleedkamers bevinden zich ook meetinstrumenten
om de radioactiviteit te ontdekken, die zich op kleren, schoenen of handen enz. mocht
hebben vastgezet. In verband met het aldaar uitgeoefende toezicht, dat vooral
preventief werkt, wordt ook nog een gespecialiseerde medische dienst ingericht.
Tenslotte is er ook een dienst voor de behandeling der afvalproducten. In
tegenstelling tot de meeste gewone ondernemingen moet hieraan
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een bijzondere aandacht worden geschonken. Inderdaad alle producten, die het terrein
verlaten, hetzij afvalwaters, stoffen of gassen moeten zorgvuldig van alle
radioactiviteit ontdaan worden. De veelvuldige installaties, die daartoe dienen, zijn
te uitgebreid om ze hier in detail te beschrijven.

Toekomst
Na dit overzicht van de doelstellingen, die het nucleair Centrum te Mol beoogt, en
van de middelen, die het daartoe vereist, kan de vraag worden gesteld: ‘wat zal dat
alles voor gevolg hebben in ons land?’
Sommigen zien onmiddellijk uit naar de sociale aspecten van de zaak. Het Centrum
te Mol met een personeel van 300 tot 400 man, waaronder vooral gespecialiseerde
technici, zal natuurlijk het vraagstuk van de werkloosheid niet oplossen - zelfs niet
plaatselijk. Maar toch valt het belang van het Centrum als vertrekpunt niet te
onderschatten. Het is een basis voor nieuwe takken van industrie zoals de productie
van uranium, thorium, plutonium, verwezenlijking van nieuwe reactoren en van
latere nucleaire centrales, het voortbrengen van radioactieve isotopen, enz. En
aangezien dit het normale verloop was in die landen, die ons met hun nucleair
programma voorafgingen, is de kans groot dat wij diezelfde weg zullen kunnen
bewandelen. Of dit spoedig zal gebeuren hangt af van zovele factoren dat een gissing
moeilijk is. Doch elders verliep het sneller dan werd verwacht. Bovendien ligt de
zaak voor ons gunstiger, daar we ons vaak kunnen beroepen op het voorbeeld en
soms op de steun van wie ons voor waren.
Het Centrum zal daarom ook contact zoeken met de bestaande industriële en
universitaire instellingen. Het zal door hen laten uitvoeren al wat niet noodgedwongen
in of rond de reactor zelf moet worden gedaan. In die zin krijgt het programma een
nationaal karakter.
Dat zal nog veel meer het geval zijn voor wat het wetenschappelijk aspect betreft.
De exploitatie van kernreactoren in de toekomst - en deze is wellicht niet zo heel ver
af - zal in handen liggen van specialisten, wier vorming werd aangevuld in het
Studiecentrum. Ingenieurs, natuur- en scheikundigen zullen er de gelegenheid krijgen
hun universitaire vorming te vervolledigen door een stage in de gespecificeerde
afdelingen welke de nucleaire reactoren vergen.
Daar het Centrum zich niet zal beperken tot die onderzoekingen welke in
onmiddellijk verband staan met zijn eigen problemen, wil het tevens het hele gebied
overzien dat door de kern-energie wordt bestreken. Om die reden hoopt het later zijn
moderne laboratoria, speciaal uitgerust voor radioactief werk, ook ter beschikking
te kunnen stellen van degenen, die gebruik wensen te maken van de reactorfaciliteiten
en de experimenteer- en irradiatiemogelijkheden, hetzij voor academisch, hetzij voor
industrieel researchwerk.
Het is niet gemakkelijk vast te stellen welke de resultaten zullen zijn van de
energieproductie zelf voor ons economisch leven. Evenmin kunnen we voorzien
welke de omvang der nucleaire energieproductie zal zijn binnen tien of twintig jaar.
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Dit alles geldt wellicht evenzeer voor Belgisch Kongo, waar de energiebevoorrading
thans misschien de voornaamste factor is van materiële vooruitgang. Daarom is wel
duidelijk van welk een waarde de uraniumbrandstof zal zijn voor onze kolonie.
Maar onrechtstreeks ook zal de materiële welvaart er wellicht innig verbonden
blijken te zijn met de toekomst der kern-energie. Wat zou b.v. in Kongo een fabriek
voor de bereiding van zwaar water betekenen? Energie, voorlopig afkomstig van het
waterpotentieel der rivieren, en later van reactoren zelf, zou kunnen gebruikt worden
voor de pro-energiebevoorrading thans misschien de voornaamste factor is voor
verschillende reactortypes, vooral voor die welke als krachtbron voor de aandrijving
van vliegtuigen of schepen kunnen worden aangewend. De grote hoeveelheid
waterstof, eventueel bijproduct van deze bereiding, zou in de kolonie een waardevol
potentieel zijn ter uitbreiding van de chemische industrieën en onrechtstreeks ook
van de landbouw.
Dit wijst er op dat Kongo evenals het moederland niet alleen belang moet stellen
in de kern-energie als een project op lange termijn, maar nu reeds in de concrete
voorbereidingen en verwezenlijkingen van een nucleair programma voor de meer
onmiddellijke toekomst.
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Kroniek
Een verborgen leven uit de twintigste eeuw
Voorlopig portret van Vyshinski
door Mr Anthony Mertens
De vreedzame doch raadselachtige paleisrevolutie, welke zich begin
Februari van dit jaar te Moskou voltrokken schijnt te hebben bij de
vervanging van premier Malenkov, heeft de vraag opgeworpen waarom
inplaats van de betrekkelijk onbekende en onbelangrijke maarschalk
Bulganin niet minister Molotov-Skriabin, Stalin's trouwe en langjarige
expert voor buitenlandse zaken, belast is met de erfopvolging. Molotov
immers is een partijganger, die tal van crises en frontveranderingen
buigzaam doorstaan heeft, een grondige kennis van de Westelijke wereld
paart aan bewezen trouw, en tot nog toe voor geen factievorming te vinden
geweest is. Een argument tegen het vooruitschuiven van Molotov evenwel
is, dat sedert de dood van zijn voorganger en plaatsvervanger Vyshinski
goed drie maanden geleden géén adequate opvolger bij de hand is voor
Molotovs zetel. De tweede garnituur aan ervaren Sovjetdiplomaten (Malik,
Zarubin en Gromyko) is nog niet rijp, laatstgenoemde schijnt trouwens
ongeneeslijk ziek. In dit opzicht was dus het plotselinge overlijden van
professor Andrej Vyshinski een slag, die onoverzienbare gevolgen kan
hebben. Wat is het leven van deze Vyshinski geweest?
ZUIDELIJK van Limburg, over de Ardennen, vloog op een nevelige
Novembermiddag van het afgelopen jaar een Russisch transportvliegtuig met een
doodskist aan boord. Het tweemotorige toestel was op een vliegveld nabij Berlijn
voorzien van een speciale zend-ontvanginstallatie, en bij de crew had op de terugweg
Parijs-Berlijn een Franse militaire marconist plaatsgenomen om het onbekende
vliegtuig veilig langs een bepaald, van te voren overeengekomen luchtkanaal te
gidsen, opdat de geallieerde luchtbeveiliging van West-Europa niet per ongeluk op
een ongeïdentificeerde ‘bommenwerper’ zou gaan schieten. Zo voltrok zich boven
ons continent de Marche Funèbre van Andrej Vyshinski, de bolsjevistische diplomaat
die de laatste 15 jaar van zijn leven al zijn talent en energie besteed had aan pogingen
om dit vrije stuk van Europa te ondermijnen en te veroveren.
Er zit een onmiskenbare pathetiek in deze laatste vlucht, deze thuiskomst uit
Amerika en Europa, uit New York via Parijs - twee wereldsteden waar hij in recente
jaren op vele conferenties en recepties naast vriendelijkste, lachende
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conversatie ook zijn bandeloze haatzangen heeft laten opklinken tegen een wereld,
die hem (nog) niet onderworpen was. Doch bij deze dood dient de balans opgemaakt
te worden van de wérkelijke carrière van deze Russische tijdgenoot, een kleine,
beweeglijke, zilverharige man met de rose wangen, de smalle mond en witte knevel,
de hoornen bril, de rappe vuist en de bitse welsprekendheid; zijn levensgang met
name vóór dat het geciviliseerde Westen hem temidden van persfotografen en
lijfwachters ontving met de mengeling van nieuwsgierigheid en afschuw, welke men
pleegt te koesteren voor een interessante barbaar - vooral wanneer die uit het
onbekende en onmetelijke Oosten arriveert.
Dat leven van Vyshinski is een cynisch en sinister geheim, en zal het nog lang
blijven1). In een eeuw van zoveel automatische publiciteit als de onze, waarin pers,
radio, TV, filmjournaal en massa-boekfabricage aan millioenen gewone mensen
dingen bekend maken die vroeger onbekend of onherkenbaar plachten te blijven, is
mogelijk dat men zo goed als niets weet van de evolutie van figuren als deze
Vyshinski. Mensen die de laatste 15 jaar contact met hem gehad hebben, als Roosevelt,
Churchill, Bidault, Schumann, Ribbentrop, Stettinius, Eden, Byrnes, Welles, Bevin,
Lie, Dulles, Spaak, Harriman, Hammarskjöld, Marshall, Bedell Smith, Clark Kerr
en vele subalterne diplomaten weten niet veel méér van hem te vertellen dan men
sinds lang wist: dat deze geslepen en dynamische onderhandelaar in de omgang een
gentleman van wereldse manieren is, goed docent en redenaar van oude eruditie en
stijl, belezen in geschiedenis en politiek, vlot in Frans en Duits, goed danser en goed
gastheer; kortom een kostbaar staatsman in een systeem, dat niet over veel stijl
beschikt. Dat hij een temperamentvol leugenaar en bezeten verdraaier is - nu ja, hij
vertegenwoordigt naar buiten de bolsjevistische wereldrevolutie, en dan neemt men
zulk een beroepsmisvorming op de koop toe.
Daarbij is het gebleven, ook in de vele herdenkingsartikelen, aan Vyshinski gewijd
nadat hij op een Maandagmorgen in de laatste maand van zijn 70ste levensjaar
getroffen werd door een hartverlamming, zittend aan zijn schrijftafel in het gebouw
der Sovjet-delegatie bij de United Nations, op de statige Park Avenue te New York.
Van zijn voorgeschiedenis moge daarom getracht worden, hier een glimp te geven.
***
Andrej Januarevitch Vyshinski werd op 10 December 1883 geboren te Odessa als
telg van een oud katholiek geslacht uit Galicië in Oost-Polen, dat toen evenals nu tot
Groot-Rusland behoorde. De naam Vyshinski wordt in Polen door vele families
gedragen, waarvan enkelen tot jongere Habsburgse landadel behoren. De huidige
primaat van Polen, kardinaal Stefan Vyshinski, komt even1) Er bestaat geen gedocumenteerde, critische biografie van deze magistraat. Een aantal zijner
boeken en brochures is vertaald in Duits en Frans, de grote zg. Sovjet-Encyclopedie bevat
een (enkele malen gecorrigeerde) levensbeschrijving, en er zijn twee bundels met byzantijnse
redevoeringen en essays. Van Westelijke wetenschappelijke zijde verschenen - naast vele
detailstudies - onlangs twee samenvattende analyses die zich o.m. met Vyshinski's juridische
theorieën bezig houden: Le Droit Soviétique door professor R. David en J. Hazard (Parijs,
1954) en Soviet Law and Soviet Society door G. Guins (Den Haag, 1954). De biografische
gegevens voor ons primitief portret zijn gelijk een legkaart bijeengezocht in diverse mémoires,
procesverslagen en mondelinge berichten van emigranten, waaronder een vroegere
medewerker van V.
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eens uit een dezer oude families doch is (in tegenstelling tot sommige
veronderstellingen) geen verwant van de latere Sovjet-minister, wiens regering deze
kerkvorst heeft laten ontvoeren en opsluiten. Vyshinski's vader was een conservatief
jurist, notaris, advocaat en later rechter te Odessa, die het tot hoogleraar bracht. In
patriottische Poolse kringen stond Vyshinski senior als renegaat bekend omdat hij
met de Russische onderdrukkers samenwerkte, decoraties aanvaard had van de Tszaar,
Poolse opstandelingen hielp vervolgen, en in een boek, getiteld Souverein en Vazal,
de Russische imperialisten had gevleid. Zoon Andrej heeft, zoals men zien zal, zijn
vader wat renegatendom betreft nog ver in de schaduw gelaten. Hij wisselde tijdens
de rit niet eenmaal doch vaker van paard, en diende vele heren.
De knaap werd naar de beste scholen gezonden - hij kreeg nog enige tijd katholiek
onderricht2) - en muntte uit als begaafd leerling. Ook viel hij in de gymnasiumjaren
reeds op als acteur (later verklaarde hij wel eens, zijn ‘rol’ als vervolger geleerd te
hebben bij het amateurtheater op school en universiteit) met bijzondere voorliefde
voor dramatische, criminele politiestukken. Aan de universiteiten van Kiev en St
Petersburg (Petrograd, later Leningrad) studeerde hij in het voetspoor van zijn vader
rechten. Bij het overwegen van een carrière sloot hij die van politicus en militair uit,
daar hij als ex-Pool in deze milieux weinig kansen zou krijgen. Een maagkwaal
onttrok hem bovendien aan legerdienst ook tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aan de
universiteit in de toenmalige Russische hoofdstad bleek hij de favoriete leerling van
Anatol Koni, raadsheer en vermaard juridisch hoogleraar, vriend van zijn vader. De
jonge Vyshinski werd professor Koni's assistent. Toen de laatste, hoogbejaard, in
1928 stierf, sprak de inmiddels tot communistisch staatsjurist opgeklommen Vyshinski
de lijkrede uit als innig vereerder van de meester.... doch tien jaar later, tijdens de
grote zuiveringsprocessen, noemde procureur-generaal Vyshinski zijn leermeester
‘een betaald apologeet van het stervende imperialisme’. Zijn universitaire studie
voltooide de begaafde jongeling met een opvallende dissertatie: Hervorming van het
rechtsapparaat bij progressieve staatsontwikkeling (1914) - een titel die
luguber-profetisch klinkt wanneer men zich realiseert, wat Vyshinski later voor
krachttoeren met recht en rechtspraak uitgehaald heeft. De ironie van het lot wil, dat
zijn proefschrift - als compliment - door de regering werd gefinancierd. Thans
vermeldt de officiële Sovjetbiografie van de dode staatsman, met de gebruikelijke
geschiedenisvervalsing, dat de student reeds vroeg revolutionnair was, in 1905 werd
gearresteerd bij relletjes in de Kaukasus, een jaar in de gevangenis zat, en in zijn
studie zwaar werd gehandicapt. Dit zijn
2) Enkele jaren vóór de jonge Vyshinski had op hetzelfde instituut van Odessa - de Duitse
‘Sankt Paul Realschule’ - een andere brillante knaap gezeten: de joodse kolonistenzoon David
Leonid Bronstein, die later als Trotzky wereldfaam krijgen zou, en na zijn laatste verbanning
uit Rusland in 1929 tot aan zijn tragische dood te Mexico City in 1940 door dezelfde Vyshinski
pathologisch vervolgd en gewroken zou worden. Het gymnasium was in handen van Duitse
Lutheranen, doch katholieke, orthodoxe en joodse leerlingen kregen er godsdienstlessen van
eigen leraren. Er waren in Odessa sedert de ballingschap van vele Europese Jezuïeten ten
tijde van Napoleon enkele priesters achtergebleven voor missies onder de talrijke Zwabische
en Poolse kolonisten in Ukraïne en Kaukasus. Zie Leonid Trotzky, Mein Leben (Berlijn,
1930, p. 48 v.), Isaac Deutscher, The Prophet Armed - Trotzky 1879-1921 (Oxford, 1954, p.
13 v.), Paul Roth in Stimmen der Zeit (München, Mei 1954) en de vele, ook nu nog
fascinerende, bijzonderheden bewarende twee delen van Les Jésuites de la Russie Blanche
door S. Zalenski en A. Vivier (Parijs, 1886).
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pure versiersels van later. Wel had de jonge jurist, als honderden andere studenten
in die woelige jaren, voorzichtig contact met Mensjeviekenkringen, revolutionnaire
socialisten wier discipline echter mijlenver afstond van de straffe extremisten, die
door twee ballingen, Lenin en Trotzky, geleid werden.
In de oorlogsjaren 1914-1917 was Vyshinski een onopvallend ambtenaar op het
ministerie van justitie in St Petersburg, die de kat uit de boom keek en zich aan geen
politiek risico blootstelde. Deze afzijdigheid is hem later, toen hij na de
Octoberrevolutie van 1917 tot de winnaars trachtte over te lopen, door insiders kwalijk
genomen (Vyshinski had zich in de beslissende strijdmaanden ziekteverlof laten
geven), en ook Lenin zag in de bekwame jonge jurist een tijdlang een onbetrouwbaar
Streber. Men gaf hem een ondergeschikte baan bij de ‘staatscommissie ter uitwerking
van een voorlopige grondwet’, doch hier kwam hij niet aan zijn trekken. Tegenstanders
wisten hem bovendien weg te werken, zodat hij voorlopig onderdook bij de staatsen partij-archieven, waar men een gekwalificeerd rechtsgeleerde wel benutten kon.
Tot hier lijkt zijn ontwikkeling op die van vele andere doorsnee-functionarissen
in revolutietijd: niet veel ruggegraat, niet te veel moed, maar een goede scholing die
hem tot tactisch profiteur van de nieuwe orde maakt. Hij is nu 35, en in de kracht
van zijn leven. Bij het werk in de geheime politie-archieven en partijdocumenten
ontdekt hij een nieuwe, demonische capaciteit: het zich verdienstelijk maken voor
de revolutionnaire ‘Bloedraad’, die begonnen is met het vervolgen en uitroeien van
intellectuele tegenstanders of afvallige, teleurgestelde partijpolitici. Zo begint de
eigenlijke opgang van deze duistere figuur.
***
Dit is ook de eerste aanwijzing voor het verwrongen zielebeeld van de latere vervolger.
In geheime stukken en dossiers, waarover hij de beschikking krijgt, zoekt hij na
welke gegevens er eventueel over eigen schadelijke activiteit achtergebleven kunnen
zijn in verband met vroegere contra-revolutionnaire activiteit. Daarbij sorteert hij
ook de werkzaamheden van kennissen en rivalen op zodanige wijze, dat hij - zoete
wraak - een aantal hunner in handen van politie en Tsjeka-tribunalen spelen kan.
Zijn hulp trekt aandacht bij de terreurjustitie van die bloedige jaren, en hij wordt een
welkom assistent. Op dit keerpunt van een tijdelijk gekweld bestaan moet ook hijzelf
smaak gekregen hebben in deze monsterlijke rol van gerechtelijke schijnheiligheid,
zoals die slechts een geperverteerd mens spelen kan. Speciaal voormalige kameraden
uit Mensjevistische kringen moeten het ontgelden in de anonieme speurdrift van hun
vroegere geestgenoot. Als enkele jaren later de bekende Belgische socialistenleider
en advocaat Emile van der Velde, voorzitter der ‘Tweede Internationale’, zich aanbiedt
om in Moskou als verdediger op te komen treden van de (in een showproces te
liquideren) veteranen dezer socialistische Mensjeviki, tracht hij Vyshinski als getuige
à décharge te werven. Deze immers moet voldoende kennis van de voorgeschiedenis
dragen, om sommige klachten te kunnen helpen ontzenuwen. Inplaats daarvan treedt
onze bewogen bekeerling op als getuige tégen zijn vroegere vrienden. Glad en listig,
van geen zijde aan te vatten of te strikken, handig imitator van Fouché voor Napoleon,
weet de opportunist zich zuiver te wassen van elke smet.
Na deze krachttoer mag hij eindelijk in de Partij binnentreden: in 1922 wordt hij,
samen met een groepje andere intellectuelen, toegelaten tot de éliteformatie
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van Lenin en Stalin, bij gelegenheid van het eerste voltallige Wereldcongres der
nieuwe Komintern. De vroegere mensjeviek Vyshinski was aan het lot van zovelen
zijner makkers ontsnapt: aan decoratie met de ‘orde van 9 gram’, zoals de
executiekogel of het nekschot cynisch werden genoemd.
De geleerde communist van bourgeoisie-herkomst kon nu zijn echte carrière
beginnen. Hij werd eerst lector aan de universiteit van Moskou, daarna, nauwelijks
40 jaar oud, opvolger van zijn vermaarde leermeester Koni, die op een zijspoor was
gerangeerd, daar hij bleef behoren tot een groep van ‘seniele wanbegrijpers en
loochenaars’. Professor Vyshinski werd spoedig een gezien docent en publicist,
heraut ener nieuwe, proletarische rechtsorde. Hij schreef diverse boeken en brochures,
gewijd aan verdieping van de revolutionnaire theorie ‘recht is wat de vooruitgang
dient’. Een dezer geschriften werd opgedragen aan de oude professor
aan mijn leermeester - de grote Koni
als culminatiepunt van fariseïsme. De bejaarde meester moet bij het ontvangen van
dit boek (De bescherming van de rechten van het individu) in besloten kring
gereageerd hebben met de opmerking: ‘Ik heb nooit geweten dat mijn vak zich zo
publiekelijk zou laten prostitueren’. Aan de auteur Vyshinski zond hij een ironisch
dankwoord:
Timeo Danaos, et dona ferentes....
en ook deze klap schijnt zijn opvolger met beheerste waardigheid geïncasseerd te
hebben, wetend dat zijn tijd nog zou aanbreken.
Na enkele jaren van onderwijzen en publiceren werd Vyshinski Rector van de
universiteit van Moskou, een functie welke gewoonlijk door de hoogste rechtsgeleerde
des lands bekleed werd. Deze positie zal hij zich ten nutte weten te maken in 1928,
wanneer hij als staatsmagistraat het eerste, grote camouflage-proces te leiden krijgt:
de affaire-Schachty.
In dit opzienbarend geding, dat ook in het buitenland echo verwekte, werden een
aantal ingenieurs en technici (Russen, Duitsers, Engelsen, die op invitatie der regering
aan bouwprojecten in de Ukraïne, Centraal-Rusland en Siberië werkten) van sabotage
en fraude beschuldigd. Professor Vyshinski kwam hier voor het eerst in de wereldpers
naar voren als bekwaam proces-diplomaat, en ook de vonnissen welke hij uitsprak
leken ingegeven door objectieve overwegingen: lang niet alle beschuldigden immers
kregen de doodstraf. Men bleek nog zin voor nuances te hebben. Op deze juridische
show kreeg de magistraat opnieuw gelegenheid, in virtuoze welsprekendheid als
beschermer van het regiem en hoeder der stalinistische orthodoxie op te treden. Zijn
apostolisch vuur was zo evident, dat van de Oude Garde niemand meer twijfelen kon
aan de zuiverheid van deze bekeerling.
Niet lang na de Schachty-zaak kreeg hij een andere kans, zijn trouw te belijden.
Wederom werd een spionnageproces opgebouwd, na verrassende arrestatie van een
aantal professoren en uitvinders, waarbij de vermaarde thermodynamicus Leonid
Ramsin als leider ener ‘technocratisch-kapitalistische’ samenzwering naar voren
geschoven werd. De verbazing onder de Russische intelligentsia was groot. De
beschuldigingen immers klonken als waanzin. Procureur-generaal van het speciale
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hof was de fanaticus Krylenko, een voormalig officier van de Tszaar die eerste
opperbevelhebber van het Rode Leger geweest was. Hij eiste voor alle zeven
hoofdverdachten de doodstraf. Wie nog gedacht had dat de Rector der eerbiedwaardige
hoofdstedelijke universiteit, die wederom dit tribu-
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naal presideerde, in staat zou zijn de felle verzinsels van de procureur te ontzenuwen
door een objectief verhoor, kwam bedrogen uit: Vyshinski sprak voor allen het
doodvonnis uit, en ondertekende een document waarvan hij wist dat het uit verzinsels
opgebouwd was en tot justitionele moord leiden zou. De nominale president der
U.S.S.R., de bejaarde Kalinin, schonk de veroordeelden weliswaar gratie - maar
Vyshinski had intussen ter gelegenheid van dit ‘sabotage-proces tegen het
Vijfjarenplan’ weer kans gezien om een vurige philippica af te steken over de
gedegenereerde, ontwortelde en apolitieke laag der intelligentsia, welke oorzaak was
van deze Pan-Russische tragedie, zoals hij de absurde vervolging van Ramsin c.s.
dorst te noemen.
De zuivering van zulke onwillige intellectuelen zette nu in met een serie arrestaties
en processen, welke aanloop worden zou tot de bloedige razzia's der dertiger jaren.
Vyshinski trad regelmatig op als ‘beroepsgetuige’ tegen collega's, vakgenoten en
andere geleerden. Hij leerde het verachtelijke métier van huichelend denuntiant tot
in bijzonderheden, en onderging in deze periode de generale repetitie welke hem
naderhand de parodie van rechtspraak zou doen spelen, waardoor hij zo berucht werd.
Beloning voor zijn serviel optreden in deze eerste zuiveringsprocessen volgde spoedig.
In de plaats van Krylenko (die tot volkscommissaris van justitie werd gepromoveerd)
beklom hij de zetel van procureur-generaal voor het hoogste tribunaal der Russische
Sovjetrepubliek, in 1934 uitgebreid tot procureur voor geheel de U.S.S.R. Als zodanig
schiep hij een der grootste mysteries onzer eeuw3).
***
De functie van Groot-Inquisiteur, welke professor Vyshinski in de nu komende jaren
1934-1939 - dat allersmartelijkst lustrum voor ontevredenen en teleurgestelden uit
de bolsjevistische hiërarchie - te vervullen krijgt, is beter bekend dan vroegere
episoden uit zijn leven. Er zijn diverse buitenlandse diplomaten en journalisten in
die tijd getuige geweest van zijn optreden, van zijn verve en passie, van zijn
genadeloosheid ook. Vele van deze niet-Russische ooggetuigen kwamen onder de
indruk van het spectaculaire meesterschap van deze vervolger, en verloren daarbij
uit het oog dat de rol, die hij speelde, niets te maken had met werkelijke berechting
van dissidenten. Kroonvoorbeeld voor de naïeviteit van dit soort beoordelingen is
wel het bekende gedenkschrift van de voormalige Amerikaanse ambassadeur te
Moskou, de millionnair Joseph Davies4), die als sightsee-er een aantal zuiverings- en
samenzweringsprocessen
3) De Duits-Amerikaanse auteur Melvyn Lasky, uitgever van het leidende blad Der Monat,
noemt de Yezhovshchina (zoals in Rusland de bloedige repressie uit de dertiger jaren, en
wat daar op volgde, algemeen heet naar de toenmalige politieminister Jeshov) ‘das
faszinierendste psychologische Problem der gegenwärtigen Politik’; zie zijn boeiende
Polemische und politische Notizen (Berlijn, 1953, p. 54).
4) Zijn boek Mission to Moscow verscheen Januari 1942 te New York, een half jaar dus na het
begin van de oorlog Duitsland-Rusland, en kreeg in datzelfde 1942 nog 15 herdrukken. Legt
men deze uittreksels uit Davies' dagboeken, brieven en ambtelijke rapporten naast de 10 jaar
later gepubliceerde, monumentale documentenbundel Foreign Relations of the U.S.A.-Russia
1933-1939 van het State Department (Washington, 1952), dan blijkt de schrikbarende
discrepantie tussen een populair leesboek en een historische bronnenpublicatie, die beide
een zelfde periode in dezelfde hoofdstad bestrijken. De gevluchte Rus Victor Kravchenko
zag in 1944 te Washington boek en film, uit Davies' memoranda vervaardigd; zijn verbijsterde
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bijwoonde, en meerdere malen procureur Vyshinski aan het werk zag. De schuldige
onwetendheid van deze diplomaat, wiens boek door millioenen over heel de wereld
gelezen en in filmversie gezien is, heeft er toe bijgedragen dat de schurkenrol van
Vyshinski in de wereldopinie verkleind, ja valselijk geïnterpreteerd is als die van
een bezorgd en bewogen wetshandhaver. Een aantal boeken van deskundigen of
voormalige slachtoffers dezer processen kregen geen klein deel van de verspreiding,
welke aan het oppervlakkige getuigschrift van Davies ten deel viel5). Zelfs een
schrander, rechtschapen en wijs magistraat als James Byrnes, zelf voormalig rechter
in het Opperste Gerechtshof der Verenigde Staten en later minister van buitenlandse
zaken onder Truman - in welke functie hij Vyshinski herhaaldelijk ontmoette bij
na-oorlogse vredesbesprekingen en UNO-vergaderingen - weet over het air van deze
voormalige Groot-Inquisiteur niet anders te oordelen dan in enkele tamme
complimenten:
‘He is an able and agressive lawyer. When he sits across the table looking at you
with his cold, gray, piercing eyes and arguing his case with relentless precision, it
is easy to understand his selection as Chief Prosecutor in the Soviet Union's great
“purge” trials’6).
Men zou zich kunnen indenken, dat een hooggeplaatst Westelijk jurist en diplomaat
voldoende inzicht in het karakter der Sovjet-processen bezat om contact met de
partner welke hem met zulke ‘koude, grijze, stekende ogen’ bekijkt te verafschuwen,
zoals hij dat immers ook zou doen met een notoire gangster. Een kleine, banale
misdadiger ontvangt men niet aan conferentietafels, in de kastelen en paleizen der
aarde. Waarom dan wél een figuur die door haar intriges, bloeddorst en
machtsperversie schuldig staat aan moord op duizenden onschuldigen, na zich eerst
aan hun jammerlijk lot van gefolterd zoenoffer verkwikt te hebben?
Het vage getal ‘duizenden’ is niet misplaatst ten aanzien van Vyshinski's
slachtoffers. Men beperkt zich bij het opsommen zijner bekendste delinquenten
gewoonlijk tot de hoofdfiguren uit dat formidabele wraak-drama van 1936, 1937 en
1938: Sinovjev, Kamenev, Piatakov, Radek, Bucharin, Sokolnikov, Rykov, Rakoski,
Muralov en consorten, allen veroordeeld, de meesten vermoord. Elk van deze
genoemde oude prominenten, kopstukken der revolutie van 20 jaar vroeger, stond
reacties beschrijft hij in I chose freedom (New York, 1946. p. 237, p. 470v.); John Flynn
noemt in zijn hypercritisch boek The Roosevelt myth (New York, 1949, p. 340) de
Davies-mémoires ‘a jumble of obvious fiction’; nog vernietigender oordeelt de Nederlandse
exbolsjeviek J. de Kadt in Verkeerde Voorkeur (Amsterdam, 1948, p. 13-14).
5) Het duurde tot lang na de jongste oorlog alvorens geromantiseerde proces-drama's als Arthur
Koestler's Darkness at Noon en Victor Serge's l'Affaire Tulajev definitieve bekendheid kregen.
Popingen van voormalige communistische auteurs als Charles Plisnier, Victor Serge, Jef
Last en de o.m. in Nederland werkende spionnage-kolonel Walter Krivitsky (I was Stalin's
spy, Amsterdam, 1940) om de publieke opinie te alarmeren, trokken weinig aandacht of geen
geloof, of eindigden in verbanning en sluipmoord. Eerst de laatste jaren verschenen, tussen
een stroom van ‘onthullingen’, enkele treffende commentaren van eersterangsgetuigen als
F. Beck en W. Godin, Russian Purge (Londen, 1952), van de Oostenrijkse atoomgeleerde
Alexander Weissberg - zelf communistisch slachtoffer van een Sovjet-bloedraad Hexensabbat (Frankfurt, 1952) van Hugo Dewar, The Modern Inquisition (Londen, 1953),
en bovenal het standaardwerk van een groep researchers o.l.v. Nathan Leites en Elsa Bernaut,
Ritual of Liquidation (Chicago, 1954), dat bij een minutieuze analyse van Vyshinski's
procesgang naar diepte-psychologische verklaringen zoekt.
6) James Byrnes, Speaking Frankly (New York, 1948, p. 76).
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Vyshinski de bezeten aanklager. Hij regelde de toonshoogte der vragen en
bekentenissen op een wijze, die hem tot vader-regisseur van vele andere, kleinere
processen stempelde, nabootsingen van zijn eigen theater7). Overal, in hoofdsteden
der zg. autonome republieken en in afgelegen provincieplaatsen, hadden naar
voorbeeld van zijn trouvaille soortgelijke processen plaats, publiek of geheim,
burgerlijk of militair, economisch en crimineel. Duizenden heel- of half-schuldigen,
ontevredenen, ongewensten en onbetrouwbaren kwamen voor de bijl, veelal
beschuldigd van onnoembare misdrijven tegen de veiligheid van de staat of tegen
de grootheid van Stalin en satrapen. Indien zij voldoende psychotechnisch
geprepareerd waren door uitputting en mishandeling, verklaarden zij zich schuldig
aan deze ‘laffe’ misdrijven, en wezen en passant ook anderen aan als medeplichtigen;
bekenden zij niet, dan werd evenzeer de sinistere liturgie van nekschot, officiële
executie of liquidatie in een van de ontelbare vernietigingskampen toegepast. Het
aantal jaren dwangarbeid, aan minder belangrijke slachtoffers destijds opgelegd,
loopt samengeteld in de millioenen8).
De rol, door Vyshinski persoonlijk gespeeld in dit immense drama van vernedering,
afpersing, zielkundige terreur, ontluistering van begrippen als eer, trouw, vriendschap,
liefde - om nog te zwijgen van zuiver lichamelijke uitroeiing en justitionele
massa-moord - is minder bekend dan het feit, dat hij een geniaal regisseur dezer
grote processen was, in staat om door zijn huichelachtig fanatisme zelfs ongelovige
toeschouwers te overtuigen van een onbaatzuchtige ijver in het handhaven der
intellectuele en partijpolitieke discipline.
In de jaren, welke aan het uitbarsten dezer historische rage voorafgingen heeft de
wijze, intelligente Rector, jurist, professor en president namelijk met
wetenschappelijke precisie registers aan laten leggen van eventuele vijanden, rivalen,
critici waarmee hij persoonlijk wenste af te rekenen. Het was alsof de barbaar, in
wiens brein de plannen tot plotselinge liquidatie der Hugenoten van Parijs opgekomen
waren, de voorbereiding van dit bloedbad over een lange periode ging uitrekken aan
de hand van zorgvuldig samengestelde dossiers. Waren de slachtoffers van Vyshinski's
lugubere vervolgingswaan niet geneigd tot ‘bekentenissen’ welke hij in het kader
van zijn procesvoering lang van te voren had laten prepareren, dan hielp de
progressieve techniek van nieuwerwets folteren wel bij de biecht en het voornemen.
Getuigen uit Vyshinski's professorentijd te Moskou verklaren, dat hij een grote kennis
bezat omtrent de verhoortechniek in de wrede oudheid van Zuid-Azië, China,
Mongolië, en dat hij ook de geschiedenis der Spaanse Inquisitie zorgvuldig had
bestudeerd. Deze wetenschap stimuleerde zijn fantasie bij het uitdenken van
eigentijdse, effectieve vivisectie op zijn favoriete slachtoffers, in de overvolle kerkers
en instructiekelders. De procureur-generaal was vaker zelf aanwezig bij de nachtelijke
folteringen in de beruchte Butyrki-, Lefortova- en Lubljanka-gevangenissen van
7) In bovengenoemde verzameling diplomatieke documenten Foreign Relations USA-USSR
van 1952 zegt ambassadeur Davies in een helder openblik over de terreurjustitie: ‘They wrap
themselves about in the mantle of the angels to serve the devil’. Deze opmerking (in een
vertrouwelijk rapport uit 1938) liet hij echter in hetzelfde rapport, zoals zijn boek het in 1942
afdrukte, opzettelijk weg.
8) Een expert inzake deze barbaarse fase uit de contemporaine Russische geschiedenis, de
ex-bolsjeviste Ruth Fischer-Eisler, schat alleen reeds het aantal tussen 1928 en 1938
geliquideerde boeren en grondbezitters op 6 à 7 millioen, voorlopers van Hitlers collectieve
jodenmoord (R. Fischer in Der Monat, Januari 1950).
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om een of andere verborgen reden zijn persoonlijke animositeit gewekt hadden.9).
Het is bekend dat hij zelf de afpersing van ‘bekentenissen’ geleid heeft bij drie
prominenten: de partijtheoretici Rykov en Bucharin, en de generaal Mratschkovski.
Een van deze hooggeplaatste offers der ‘grootste autocratische terreur welke de
historie kent’ (om met Stalin's vroegere secretaris Boris Suvarin te spreken) werd
door Vyshinski als hogepriester der gerechtigheid na een zware mishandeling onder
handen genomen op een publieke zitting. De man bekende hallucinaire dingen, laten
we zeggen: dat hij een morfinist was die sedert vele jaren geld van de partij verduisterd
had om narcotica te kopen, en zodoende wegens chantage ook nog in handen gevallen
was van een buitenlands agent die in ruil voor opium militaire inlichtingen wilde
hebben. Nadat hij spijt betuigd had maar bevend zijn eigen minderwaardigheid bleef
onderstrepen, onderbrak procureur Vyshinski hem met de vaderlijk-informatieve
vraag10): Heeft men u wellicht tot deze zware schuldbekentenis geforceerd, of zelfs
om willen kopen met sigaretten of andere privileges?
(Antwoord): - Hoe nu, burger Procureur, integendeel, gij hebt mij immers altijd
zo ridderlijk behandeld dat dergelijke kunstgrepen niet nodig waren.
Men herkent hier reeds de beklemmende beneveling des geestes en de uiterste
reversie van het bewustzijn, die na de bevrijdingsjaren 1944-1945 tot de goede toon
zijn gaan behoren in volksdemocratische processen, door kleine leerlingen en
volgelingen van Vyshinski geregisseerd, en met het voortschrijden der technische
ervaring (narco-analytische, biochemische interpolatie e.d.) naar gebleken is tot nog
meer bizarre verfijning opgevoerd11).
In het tragische geval van de oude Rykov, hierboven aangeduid, heeft Vyshinski
persoonlijk zijn slachtoffer vóór de executie in een cel bezocht en hem met grimmige
vreugde bericht, hoe door zijn (Vyshinski's) hulpvaardig ingrijpen gratie verwacht
kon worden. Hij nam de bejaarde kameraad mee in de keldergang, vertelde hem
handenwrijvend van zijn menselijke belangstelling in zijn lot, en gaf hem zijn
erewoord dat hij elke stap zou ondernemen, die nodig was om Rykov's leven alsnog
te redden. Toen hij de emotie van het slachtoffer voldoende geproefd had, wenkte
hij, en een zijner begeleiders gaf de nietsvermoedende
9) ‘De procureur-generaal moet blanker zijn dan de sneeuw der Alpentoppen’, aldus Vyshinski
in een artikel uit 1936, geciteerd in het eerste bulletin For the Rule of Law (Den Haag. 1954)
der Internationale Juristencommissie, waarin ook een aantal van Vyshinski's verbluffende
wetsuitleggingen nader onderzocht worden. Hoe zijn Russische handboeken en commentaren
thans reeds in Oost-Duitsland worden gehanteerd en in practijk gebracht, tonen de regelmatige
mededelingen Informationsbrief en Aus der Zone des Unrechts, welke men krijgen kan bij
de Untersuchungsausschusz freiheitlicher Juristen, Limastrasze 29, Berlijn-Zehlendorf (W.).
10) Dozijnen van zulke ongelofelijke Vyshinski-citaten zijn te vinden in de drie
procesverslagbundels, in vertaling over heel de wereld verspreid: The case of the
Trotskyite-Zinovievite Terrorist Centre, 19-24 August 1936 en volgende door A.Y. Vyshinski
geleide prosecuties, gepubliceerd door het Volkscommisariaat van Justitie (Moskou,
1936-1938). Weerlegging der voornaamste feiten in het stenografisch verslag der Amerikaanse
proefprocessen van de Commission of Inquiry into the Charges Made against Leon Trotsky
in the Moscow Trials (New York, 1938); beschrijving van voorbereidende provocaties in
Antoine Cilaga's Dix ans derrière le rideau de fer, deel II (Parijs 1950, p. 295 v.).
11) Voornoemde mevrouw Fischer citeert Vyshinski als vaderlijk toespreker nog frappanter in
haar meesterlijke studie Stalin and German communism (Cambridge, 1948, p. 654 v.) waar
zij een tekenende procesdialoog tussen V. en Bucharin weergeeft.
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gevangene het nekschot12). Eenzelfde entr'acte werd opgevoerd bij de cellen van de
Alte Kameraden Tsjernov en Bucharin. De drie lijken van deze hooggeplaatste
tegenspelers werden in een vertrek bijeengelegd, waarop Vyshinski het protocol
ondertekende en Molotov roepen liet, die zich namens Stalin persoonlijk overtuigen
moest van de executie dezer volksvijandelijke verraders. Zelfs Vyshinski's eigen
voorganger, minister van justitie Krylenko (zie boven) moest eraan geloven, met dat
verschil dat hij geen proces en executie meer waard scheen. Deze menselijke noot
was te hard om te kraken. Nadat de procureur-generaal hem persoonlijk gearresteerd
had - welk een genietelijke wraak - liet hij zijn superieur door een van de
uitzonderings-troïka's van zijn parket, getrainde beulen en ondervragers, dermate
onderhanden nemen dat het slachtoffer bezweek vóórdat het tot ‘bekennen’ gebracht
was.
Bezeten vervolgers zijn in de wereldgeschiedenis helaas geen zeldzaamheid,
bijzonder ten tijde van revolutie en burgeroorlog. Excessen van Russische agitatoren
waren daarenboven van oudsher berucht. Wat evenwel buiten alle verbeelding trad
in laaghartigheid en sadisme, dat was bij Vyshinski's bloedige Passiespelen van
Moskou de weergaloze camouflage, waarin deze opperbeul zijn wandaden hulde.
Hier was de folteraar, misvormer, chanteur en moordenaar opgerezen tot hoogste
magistraat en voorlichter, die ideologische hervormingen predikte op grond van
socialistisch volksrecht en humanitaire doorbraak; die voorbeelden uit het Romeins
recht opdelven liet om zijn schurkenstreken wetenschappelijk-formalistisch te
vernissen; die plechtige redevoeringen hield over de vrije ontwikkeling van het
democratisch individu. Men huivert voorwaar bij de onderneming, over de rand van
deze menselijke put naar beneden te staren. De introspectieve kundigheid van moderne
auteurs als een Vestdijk, Camus, Kafka, Orwell, Greene, Sartre, Bernanos, Faulkner
of Bergengrün zouden te hulp geroepen moeten worden om de vreeswekkende
karaktercomplicaties van zulk een lijder te kenschetsen.
***
Het zou voor de hand gelegen hebben dat de bedrijver van zo alomvattende
ongerechtigheden als professor Vyshinski bij het einde dezer bloedige zuiveringsgolf
zelf meegesleurd geworden zou zijn, als té veel wetend getuige van zoveel schande.
Dat schijnt een ogenblik de bedoeling geweest te zijn van Stalin's bloedraad. De
minister van justitie Krylenko en de chef der geheime staatspolitie Jeshov waren zelf
reeds geliquideerd, twee der oppermachtigsten. Niets zou méér natuurlijk zijn dan
dat nu ook Vyshinski en zijn gecorrumpeerde helpers door de terreurbezem
weggevaagd gingen worden.
Doch daar geviel het, dat temidden van het klimmen der internationale spanningen
en verwikkelingen (Spanje, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Sudetenland, Japan, China
raakten klem in het ijzeren weefsel der Asmogendheden) ook minister Litvinov,
Moskou's diplomaat nummer 1, uitgeschakeld moest worden. Molotov werd zijn
opvolger, en in diens vacante functie werd nu Vyshinski geschoven, als vice-minister
van buitenlandse zaken. Het was 1939, en de tijd scheen aangebroken dat de met
12) Een der beulen, hierbij aanwezig, was de NKVD-officier Alexander Kotikov. Hij kwam in
1945 als ‘Landeskommandant’ van het Rode Leger naar de bezette provincie Sachsen-Anhalt,
en zou 10 jaar na Bucharins executie faam krijgen als generaal Kotikov, ‘Ortskommandant’
van Berlijn tijdens de luchtbrugepisode.
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buigzame jurist op de achtergrond, meester in het verwarren en vernederen van
tegenspelers, meester ook in het agressief misvormen van waarheid en werkelijkheid,
zou de expansie naar buiten wellicht een gevoelige steun verwerven. Men weet nu
van zijn activiteit in de ronde 15 jaren, dat Andrej Vyshinski diplomatiek
onderhandelaar en supervisor was, voldoende af. De overvallen op Polen, Estland,
Letland, Lithauen, Finland; de deportatie van millioenen Polen, Balten, Bessarabiërs,
Ruthenen, Ukraïners en later ook van Duitsers, Hongaren en andere Oost-Europeanen
ligt nog vers in het geheugen van elkeen, die zich de actieradius der tragische
gebeurtenissen van 1939-1940 realiseert. De honderden showprocessen, waarin het
verzet van kerk, illegaliteit, vakbeweging, kunst en wetenschap uitgeroeid worden,
ook.
De lessen en voorbeelden van de maestro werden door leerlingen overgenomen,
hijzelf zocht het als geslepen onderhandelaar en uitlegger van verdragsteksten
verderop in de wijde wereld: in de intergeallieerde bestuursraad van Algiers bij het
einde van de oorlog met Italië (waar hij de toenmalige Gaullistische minister Pierre
Mendès-France voor het eerst ontmoette), in de schaduw der Grote Drie Roosevelt,
Churchill en Stalin te Teheran en Yalta, later in Potsdam en in talloze conferenties
van Londen, Parijs en New York. Op bloedige wijze ‘saneerde’ hij de Baltische
wingewesten, zélf ontvoerde hij Dimitrov uit Bulgarije, chanteerde hij de koning
van Roemenië. Hij volgde Molotov op als minister van buitenlandse zaken, en maakte
na Stalin's dood weer plaats voor Molotov. Bij de Verenigde Naties te New York
kwam hij de laatste jaren als hoofd der grote Sovjetdelegatie regelmatig enkele
maanden met zijn vrouw Kapitolina (een eerste liefde uit zijn studentenjaren) en zijn
enigst kind, de dochter Zinaïda. Beide dames leefden teruggetrokken, een beetje
melancholiek, en geheel in de schaduw van de vaak joyeuze, gezellige vader. Zinaïda
zelf is ook advocate geworden, en docente aan de juridische cursus van het
Marx-Lenin-Instituut te Moskou.
Deze familie Vyshinski had op de Zondagavond vóór zijn dood nog een receptie
ter ere van premier Mendès-France bijgewoond ten huize van de Franse delegatieleider
Henri Hoppenot, ambassadeur bij de UNO en vriend van de bekende dichter-diplomaat
Paul Claudel. Nog geen week later ligt het stoffelijk overschot van de Russische
geweldenaar - magnetisch middelpunt van elke conferentie - na een transatlantische
en transcontinentale vliegtocht New York-Parijs-Berlijn-Moskou opgebaard in een
kostbare kist van 25.000 gulden, gevoerd met rode zijde, omgeven met rode bloemen.
Ministers en generaals vormen de erewacht. Duizenden defileren op bevel, komend
uit de ijzige, besneeuwde stad, door de chapelle ardente schuifelend. Het is een
‘heidense’ luxe van een plechtigheid, welke aan die andere duizenden slachtoffers
van deze dode vervolger nooit gegund werd.
In zijn onlangs verschenen mémoires vertelt de voormalige Amerikaanse
marine-attaché te Moskou admiraal Leslie Stevens, naar aanleiding van een lunch
bij Vyshinski, hoe moeilijk het de gasten viel om in deze amicale, gezellige zilveren
man de grimmige procureur-generaal te zien van de Grote Zuivering. ‘Maar - zegt
de admiraal - ik begin iets te begrijpen van de theorie omtrent de NKVD en
soortgelijke terreurorganen: dat zij, wanneer zij het vertrouwen verliezen in de
rechtmatigheid van hun optreden, krankzinnig worden, en elkaar in stukken beginnen
te scheuren’.
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De opperbeulen Dzjerzinski, Jegoda, Jeshov, Beria en nu ook Abukomov, die
achtereenvolgens de geheime politie commandeerden, werden allen vermoord of
geëxecuteerd13). Hun juridische arm Vyshinski stierf normaal, ver van het vaderland,
in dat Amerika waarover hij in zo honende termen placht te schelden. Zou dit er op
wijzen, dat hij tot het einde vertrouwd heeft op de ‘rechtmatigheid’ van zijn zaak?
Van deze schrandere kroonjurist der bolsjevistische terreur is het nauwelijks te
geloven. Wellicht benadert het Zwitserse weekblad Die Weltwoche de realiteit beter,
als het, een maand vóór zijn dood over Vyshinski schrijvend, besluit met de typering:
‘De laatste tijd lieten de eeuwig belaste, langzaam verouderde zenuwen door
krampachtige lachbuien de diepe innerlijke vertwijfeling oplichten van deze man,
van een mens die zijn geweten permanent verkracht heeft’.

13) Vgl. de sinistere lotgevallen van Beria's voornaamste helpers en rivalen tussen 1950 en 1955
in het terreur-apparaat der Partij, uiteengezet in een recent nummer van Ost-Probleme (Bad
Godesberg, Januari 1955, p. 75 v.).
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Literaire kroniek
A strange old Man that feels lonely
Naar aanleiding van Hemingway's laatste novelle
door Dr F.B. van Vlierden
HEMINGWAY is niet de enige Amerikaanse schrijver die een tamelijk avontuurlijke
loopbaan heeft gehad. Aan de Ronde-Tafel van de Amerikaanse literatuur zitten nog
wel andere penneridders aan, die op een bewogen literaire kweste kunnen bogen:
Faulkner, Dos Passos, Steinbeck, Caldwell, e.a. hebben al een even schilderachtig
leven achter de rug. Dat van Hemingway is echter bij velen beter bekend. Iedereen
weet dat hij journalist is geweest, trainer voor boksers, zelf bokser bij gelegenheid,
oorlogsvrijwilliger, jager en visser, men weet dat hij meedeed aan ‘worldwar I’ en
‘worldwar II’, en daartussen nog aan de Spaanse burgeroorlog. Niemand was bijster
verwonderd toen een verkeerd bericht van een nieuwsagentschap zijn waarschijnlijke
dood in het Afrikaanse oerwoud had aangekondigd, en nog minder verwonderd toen
men hem 24 uren later teruggevonden had. Men vergeve ons deze uitweiding: de
auteur moet zelf ergens gezegd hebben dat hij The old Man and the Sea zou
geschreven hebben om deze, bijna fatale, tocht te bekostigen! De bekendheid van
Hemingway's gevulde loopbaan is wellicht mede te danken aan het feit, dat zijn
oeuvre een sterk autobiografisch karakter draagt, en een tamelijk getrouw beeld geeft
van zijn avonturen. Bekentenisliteratuur zo men wil, maar dan een die verder reikt
dan de nauwkeurige beschrijving van zijn belevenissen, want achter zijn kultus voor
de heroïsche activiteit, die wel de zijne lijkt te zijn, zien wij de geleidelijke genezing
van een gekwelde ziel.
Voor de doorsnee bewoner van het z.g. oude continent verschijnt de Amerikaan
meestal in de gouden halo (!) van een optimisme dat niet van een zekere
oppervlakkigheid is vrij te pleiten. Wij hebben de indruk dat dit oordeel op een
misverstand berust, en de zo onthutsend-verscheidene Amerikaanse literatuur
openbaart zeer dikwijls een opvallend pessimistische levenshouding, die wellicht
toch meer is dan een modeverschijnsel. Bij Hemingway, en bij hem niet alleen, lijkt
er alleszins iets te zijn als een reactie tegen een maatschappij die gaandeweg strakkere
grenzen trekt, en een verzet tegen de kapitalistisch-materialistische basis waarop
deze maatschappij blijkt te berusten. Ook zindert er iets na in zijn werk van de wonde
die de eerste wereldoorlog met zijn ontgoochelingen in zijn hart heeft geslagen. Wat
er van zij, in een aanvankelijk hooghartig individualisme trekt de schrijver zich terug,
en vertoeft bij voorkeur aan de zelfkant van de maatschappelijkke orde, bij
smokkelaars, boksers, torreros, en in het eigenaardig wereldje van de ‘lost generation’,
in het Parijs van na de eerste wereldoorlog. Bij dat alles blijft hij zich toch eenzaam
voelen, en de tegen-alle-schijn-in teergevoelige Hemingway vindt in het heroïsch
bestaan een heelmiddel voor zijn van alle waarden ontgoocheld hart. Met de nodige
nuances zou men zijn levenshouding kunnen vergelijken met die van een Malraux
b.v., die, behalve
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biografische bijzonderheden als de Spaanse burgeroorlog, en de oorlog van 1944,
ook nog zijn cultus voor het heroïsche met Hemingway gemeen heeft. Het harnas
der physische sterkte van de sportieve athleet, van de morele sterkte van de officier,
en van het aanvankelijk ruwe realisme van zijn novels en short-stories, is er om de
gevoeligheid te bedekken van een licht kwetsbaar hart. Dit is geen pose of zelfbedrog,
maar een reactie tegen eigen zwakheid. Het ophemelen in zijn werken van viriliteit,
combativiteit, en van het ‘vivere periculosamente’ verbergt een vrees voor de leegheid
van het leven, en voor de dood.
Hemingway's eerste omvangrijke werk The Sun also rises (1927) gaf ons een
beschrijving van een in het oorlogsgeweld geknakte jeugd, in welk milieu schrijver
zelf enkele jaren heeft doorgebracht. Twee jaar later verschijnt a Farewell to Arms
(1929) waarin de ex-infanterist, die hij was, definitief uit de maatschappij deserteert.
Luitenant Henry heeft bij de aftocht van Caporetto genoeg van de oorlog en wil zijn
uniform, kenteken bij uitstek van de georganiseerde gemeenschap, afrukken, om
liever maar alleen te leven in een wereld zonder zin. To have and to have not (1937)
is de neerslag van een leven bij vissers en alcohol-smokkelaars, waarin nochtans de
hoofdfiguur, Harry Morgan tot de vaststelling komt dat ‘de mens, alleen, geen
verdomde kans heeft’. Zulk een uitlating wijst reeds op een barst in het individualisme,
waarmee de schrijver zich reeds sinds jaren ommuurd had. Zijn belevenissen
gedurende de Spaanse burgeroorlog liggen aan de basis van zijn in 1940 verschenen
werk For whom the Bell tolls, waarin Robert Jordan zich, oorlogsmoe, opoffert voor
het republikeins ideaal. Voor de hoofdfiguur van deze roman is de wereld ‘waard
geworden dat men er voor vecht’. Deze katharsis is echter niet zonder recidive gegaan.
In Across the River and into the Trees (1950) vinden wij meer dan één gelijkenis
met zijn roman over de eerste wereldoorlog en ook in dit opzicht is het een terugkeer
naar een Hemingway die men reeds voorbij mocht wanen. Hemingway is echter een
heel stuk ouder, en daar hij zichzelf niet meer in de psychologie van een jonge
luitenant kan projecteren, heeft hij hem maar gepromoveerd mét zijn leeftijd tot de
graad van kolonel. Kolonel Cantwell is de zoveelste uitgave van Hemingway himself,
mediteert over oorlog, liefde en dood, en vreest zelfs deze laatste. Nog is de schrijver
niet losgeworsteld uit zijn ‘splendid isolation’, en zijn laatste werkje, zijn meesterwerk,
The old Man and the Sea is een lang en eenzaam gevecht met de zee, de vis, de
haaien, en.... de eenzaamheid.
Men kan zich echter eerst terecht afvragen hoe het autobiografische element in
zijn werk overeen te brengen is met zijn z.g. realisme. Het is een zeer eigenaardig
mengsel van objectiviteit en subjectiviteit, of liever een identificeren van beide, dat
aan Hemingway's oeuvre juist zijn specifiek cachet geeft. Schrijver zelf heeft
meermaals zijn houding trachten te definiëren. Reeds in The Snows of Kilimanjaro
heette zijn doel te zijn: ‘de zelfbeleefde ervaring zó nauwkeurig uit te drukken dat
zij symbolisch en algemeen menselijk wordt’. Maar dat bleek elders juist het probleem
te zijn, waarmee hij 't meest te kampen had. In Death in the Afternoon vond hij ‘dat
het de grootste moeilijkheid was, - naast juist te weten wat men wérkelijk ervoer
liever dan wat men verondersteld werd te ervaren, - neer te schrijven wat er in een
handeling werkelijk gebeurde....’. Deze scrupuleuze exactheid slaat dan niet alleen
op feiten en gebeurtenissen, maar evenzeer op de problemen waarmee hij als mens
te worstelen heeft. Het werk van Hemingway is een zoeken naar de zo precies
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zíjn ervaring te zijn, maar die ervaring überhaupt wordt. Dit zeer eigen.... symbolisme,
of, zo men wil, objectief lyrisme, (Hemingway is gestart als dichter!) heeft aan The
old Man and the Sea zijn zeer bijzondere charme verleend, en bestemde deze lange
short-story van de aanvang af tot een klassiek werk.
Een ogenschijnlijk banaal fait-divers uit het Cubaanse vissersleven, - milieu waar
wij reeds kennis mee maakten in To have and have not, - wordt geïsoleerd, maar de
minutieuze beschrijving verheft het op universeel plan. Het gegeven is uiterst
eenvoudig. Santiago heeft sinds 84 dagen geen vis meer gevangen. Hij zet echter
door en gaat tenslotte veel verder in zee om zijn kans te wagen. Na eindeloos geduldig
wachten vangt hij een enorme vis, die hem echter twee etmalen op sleeptouw neemt
alvorens zich gewonnen te geven. Eindelijk kan de oude visser, de uitputting nabij,
de vis harpoenen en mee naar de haven.... slepen, want deze is veel te groot voor zijn
sloep. De haaien betwisten hem echter zijn prooi. Hij verdedigt ze met de moed der
wanhoop, met de harpoen eerst, dan met zijn mes, ten langen laatste weert hij met
roer en roeiriem de belagers af. De nacht ontwapent hem echter en hij moet de haaien
vrij spel laten. Vroeg in de morgen vaart hij de haven binnen met een enorm
visgeraamte.
In een of ander Engels blad werd gesproken van allegorie, om de algemeen
geldende waarde van het heroïsche verhaal te kenschetsen. Juist om zijn precieze
zakelijkheid kan deze novelle dat epitheton missen. Santiago is de mens die nooit
opgeeft, zelfs wanneer anderen niet meer geloven in de goede uitslag, maar die
doorbijt en tot het uiterste vecht, zelfs voor een hypothetisch goed. Er is echter meer
dan deze cultus van het heroïsche. Santiago lijdt onder zijn eenzaamheid. ‘If the boy
was here he would wet the coils of line he tought. Yes. If the boy were here. If the
boy were here’. ‘The boy’ is daar, vóór en ná de tocht, in zijn hut met zijn hulp en
zijn sympathie en zijn grenzeloos vertrouwen. Maar in zijn epische strijd mist de
visser hem voortdurend, en de novelle is al evenzeer een klacht om deze eenzaamheid
als een ophemeling van de strijd. Terwijl de strijd niet opgegeven wordt, maar de
nederlaag zelf nog een troost inhoudt, schijnt er voor de eenzaamheid geen remedie
te zijn, en in de klacht van de oude visser vinden wij eens te meer een echo van wat
Pilar zei in For whom the Bell tolls: ‘Hoe moedig hij ook is, een mens geraakt tenslotte
heel alleen’, en van wat Harry Morgan zei in To have and have not: ‘De mens, alleen,
heeft geen verdomde kans’. Komt er, na Santiago, - deze andere, zij het ook zachtere,
Harry Morgan, - nu geen andere Robert Jordan?
Men praat deze laatste tijd zeer veel; over de nabije ondergang van de roman als
literair genre. Dat deed Voltaire reeds in zijn tijd! Een werk als The old Man and the
Sea ontzenuwt voorlopig alle argumenten tegen de roman, en zelfs degenen die tot
nog toe sceptisch stonden tegenover Hemingway zullen de indruk hebben dat deze
novelle nu reeds, ook zonder Nobelprijs, klassiek is. Laat de auteur er zich nog met
een kwinkslag van af maken met te zeggen dat men om goed proza te schrijven geluk
moet hebben, dan is dit werk wel een zeer gelukkige ‘coup de dés’ geweest. De
vormperfectie van zijn short-story, én de hoge morele waarde er van, - binnen het
kader weliswaar van zijn stoïcijnse levensopvatting, - liggen in de lijn van heel de
ontwikkeling van zijn oeuvre. De gemoedswarmte die uit The old Man and the Sea
straalt, en de weemoed om een nog niet gevulde leemte, laten voor de toekomst
vanwege de stoere vijf en vijftiger nog een en ander verhopen.
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Kroniek
Erkenning van de Kerkelijke Huwelijksvorm door de Staat
door Drs W.A. v.d. Donk
ERKENNING van de kerkelijke huwelijksvorm door de staat is een vraagstuk, dat
zowel uit een oogpunt van tolerantie als uit een oogpunt van administratieve efficiency
belangstelling heeft. Het onderstaande moge een bescheiden bijdrage zijn o.m. tot
beter begrip van de historische ontwikkeling op dit stuk.
Met het verbod van uitoefening van de Katholieke religie, hier te lande op het
einde van de zestiende eeuw uitgevaardigd, verdween het Katholiek kerkelijk huwelijk
in zo verre van het toneel, dat het in de ogen van de politieke overheid voortaan alle
rechtskracht miste. In feite werd het katholiek kerkelijk huwelijk sindsdien nog wel
gesloten, voorzover althans het verbod van de uitoefening van de Katholieke
godsdienst daartegen geen feitelijk beletsel vormde, maar de toediening van het
sacrament door de partijen gold als een ‘paepse superstitie’ en was burgerrechtelijk
van nul en gener waarde. De politieke overheid van de Oude Republiek, die de
Gereformeerde (d.i. de Nederlands-Hervormde) Kerk, als de enig ware, als de
‘publieke’ of ‘heersende’ kerk, erkende, beleed mitsdien ook deze leer, dat het
huwelijk geen sacrament, geen ‘zuiver geestelijke zaak’ (‘res mere spiritualis’) is en
derhalve niet tot de competentie van de kerkelijke, doch tot die van de wereldlijke,
de z.g. politieke, overheid behoorde. Dit leidde tot deze consequentie, dat het
burgerlijk huwelijk in deze landen zijn intrede kon doen. Dit gebeurde metterdaad
in 1576, toen de Ordonnantie van Baljuw en Mannen van Rijnland (een in het gewest
Holland gelegen Baljuwschap) bepaalde, dat men, in het huwelijk wensende te treden,
kon kiezen tussen het burgerlijk huwelijk en het Gereformeerd kerkelijk huwelijk,
dus het huwelijk gesloten in de Gereformeerde Kerk. Uit de genoemde keuze, die
men aan de trouwlustigen in het Baljuwschap Rijnland liet, blijkt wel, dat men de
consequentie uit het Gereformeerde beginsel, dat het huwelijk geen sacrament en
dus geen kerkelijke aangelegenheid is, niet ten volle durfde trekken, want had men
dát gedaan, dan zou, wat de burgerlijke rechtsgeldigheid betreft, het burgerlijk
huwelijk ongetwijfeld het monopolie in Rijnland verkregen hebben. Dit nu is - en
zulks is wel zeer opmerkelijk - niet alleen niet in Rijnland, maar zelfs nergens in de
Oude Republiek ooit geschied. Integendeel: overal waar het burgerlijk huwelijk werd
ingevoerd - en dat was, zoals wij dadelijk zullen zien, nog niet eens in alle souvereine
gewesten het geval -, liet men partijen de keuze tussen dit en het Gereformeerd
kerkelijk huwelijk. Deze tweeslachtige regeling ontmoeten wij o.m. in de gewesten
Holland (1580), Utrecht (1584), Gelderland (1597, 1604 en 1660) en Overijsel (1603
en 1630).
Dat aan de trouwlustigen in deze provincies genoemde keuze werd gelaten, laat
zich in de eerste plaats gemakkelijk uit de traditie verklaren. Eeuwenlang
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immers, in de canonieke tijd n.l., had men voor de Christenen uitsluitend het Katholiek
kerkelijk huwelijk als de voorgeschreven huwelijksvorm gekend en erkend. De keuze,
welke tijdens de Oude Republiek in de genoemde gewesten werd gelaten, was alzo
een compromis én van Gereformeerde kerkleer én van traditie. Dat deze traditie,
voorzoveel de kerkelijke huwelijkssluiting betreft, alleen het Gereformeerd kerkelijk
huwelijk (c.q. naast het burgerlijk huwelijk) toeliet, moet op rekening van het
genoemde stelsel van de publieke of bevoorrechte religie worden gesteld. Bedoelde
(Roomse, maar tevens Hervormde) traditie bleek nog krachtiger te zijn in die
gewesten, waar weliswaar evenals elders het Katholiek kerkelijk huwelijk als wettig
huwelijk verdween, doch dit uitsluitend door het Gereformeerd kerkelijk huwelijk
vervangen werd.
Deze toestand heeft tijdens de Oude Republiek bestaan in de gewesten Gelderland
(van 1587 tot 1597), Zeeland (1583), Drente (1600 en 1608) en Groningen (1605)1).
In deze provincies - in Gelderland evenwel gedurende slechts tien jaar - werden
derhalve alleen de Gereformeerde kerkelijke huwelijken als wettige huwelijken door
de politieke overheid erkend. Burgerlijke huwelijken waren daar onbekend. In
sommige Zeeuwse steden werd hoogstens deze concessie gedaan, dat men ook aan
de Luthersen en de Doopsgezinden, dus aan z.g. dissenters, t.w. leden van Protestantse
geloofsgemeenschappen, die in de leer afweken van de Gereformeerde, de
bevoegdheid gaf een door de politieke overheid erkend kerkelijk huwelijk voor de
bedienaren van hun eigen godsdienst te sluiten.
De Katholieken echter, wilden zij een door de politieke overheid erkend huwelijk
sluiten, waren o.m. in Holland, Utrecht, Gelderland (sinds 1597), Overijsel en de
Generaliteitslanden aangewezen op het burgerlijk huwelijk, het huwelijk voor het
gerecht of de magistraat; in de gewesten Zeeland, Drente en Groningen waren zij
ten deze zelfs op het Gereformeerd kerkelijk huwelijk aangewezen. Echter nergens
werd het R.K. kerkelijk huwelijk door de politieke overheid erkend. Dit was een
uitvloeisel van het verbod van de Katholieke religie. Niettemin - gelijk gezegd kwam het in de practijk voor.
Hierbij moge gewezen worden op het merkwaardige feit, dat de Katholieken
doorgaans niet verplicht waren aan hun kerkelijk huwelijk een burgerlijk of
gereformeerd kerkelijk huwelijk te doen voorafgaan. Zij konden hun Katholiek
kerkelijk huwelijk (dat echter generlei civiel effect had) sluiten op elk moment, dat
zij wilden, dus hetzij vóór hetzij ná het door de politieke overheid erkende huwelijk.
Dat dit ook de practijk was, blijkt o.m. uit vergelijking van de huwelijksregisters van
de R.K. Staties met de registers van de burgerlijke magistraat uit de tijd van de
Republiek.
***
Toen in 1795 aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een einde kwam
en daarmede wettelijk ook aan de bevoorrechte positie van de Gereformeerde religie,
hebben de verschillende gewesten, die, bij gebreke van een nationaal burgerlijk
wetboek (dit zou eerst in 1809 tot stand komen) het huwelijksrecht, gelijk zij voorheen
deden, geregeld.
1) De Friese regeling (1586) schreef voor, dat een huwelijk Gereformeerd kerkelijk
‘gesolemniseerd’ en bij het gerecht ‘aangetekend’ moest worden.
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Staat in abstracto verschillende consequenties te trekken vallen ten aanzien van de
vorm van de civielrechtelijk geldige huwelijkssluiting en de al dan niet erkenning
van de kerkelijke huwelijksvorm:
1. De huwelijken, gesloten in de kerken van erkende kerkgenootschappen, worden
naast het burgerlijk huwelijk naar de vorm als geldig door de burgerlijke overheid
erkend.
2. Alleen het burgerlijk recht huwelijk heeft civielrechtelijk effect en moet, zulks
op strafsanctie, zijn gesloten vooraleer het kerkelijk huwelijk wordt aangegaan.
3. Alleen het burgerlijk huwelijk heeft civielrechtelijk effect; het tijdstip van het
eventuele, door partijen ook te sluiten kerkelijk huwelijk wordt geheel aan hen
overgelaten.

Bezien wij thans welke regeling men in ons vaderland sinds 1795 heeft gevolgd!
De regelingen, terzake door de provinciale besturen tussen 1795 en 1809 getroffen,
hebben elk op haar wijze de consequentie getrokken uit het aanvaarde beginsel van
scheiding van Kerk en Staat. In de Provincie Holland (d.i. het tegenwoordige Noorden Zuidholland) werd bij resolutie van 7 Mei 1795 door de Provisionele
Representanten bepaald, dat de huwelijksvoltrekking voortaan door de burgerlijke
overheid moest geschieden. Ook andere gewesten - niet alle echter - erkenden zoals
Holland voor de toekomst alleen het burgerlijk huwelijk en ontzegden derhalve aan
elk kerkelijk huwelijk alle rechtskracht. Deze regeling was kennelijk de consequentie
én van de Gereformeerde kerkleer, dat het huwelijk geen sacrament is, én van de
strengste doorvoering van het neutraliteitsbeginsel. Het kerkelijk huwelijk, zo gewenst,
kon men echter zowel vóór als ná het burgerlijk huwelijk sluiten.
Volgens Fockema Andreae (Bijdrage tot de Nederl. Rechtsgeschiedenis, I, p. 135,
noot 4) behoeft het feit, dat volgens de regeling van 1795 in Holland uitsluitend het
burgerlijk huwelijk rechtskracht zou bezitten, ‘nauwelijks vermelding’. Deze
opmerking is echter volkomen misplaatst, zoals o.m. uit de hieronder te behandelen
regelingen van dezelfde tijd voldoende zal blijken.
In andere gewesten nl., zoals Utrecht en Friesland, werd aan de trouwlustigen de
keuze gelaten tussen een burgerlijk huwelijk en een willekeurig kerkelijk huwelijk,
het huwelijk gesloten in de kerk van hun keuze. Dit laatste had dan dezelfde gelding
als het burgerlijk huwelijk.
In laatstgenoemd gewest nl. liet een plakkaat van de Provisionele Representanten
van 29 April 1796 aan partijen de keuze om het huwelijk te laten ‘bevestigen voor
het gerechte of in die kerkvergadering welke zij zelf kiezen’. Hier was alzo een
welwillende toepassing te constateren van het beginsel van scheiding van Kerk en
Staat, in zoverre men onder die scheiding ten deze slechts begreep het laten varen
van de voorkeur van de overheid voor een bepaalde (hier de Gereformeerde) religie.
Het kerkelijk huwelijk werd derhalve in genoemde gewesten erkend, als gelijkstaande
met het burgerlijk huwelijk, maar aan het tot dusverre bestaande civielrechtelijk
monopolie van het Gereformeerd kerkelijk huwelijk werd een einde gemaakt
(Verzameling van Placaaten 1795-1796, p. 385). Volgens hetzelfde plakkaat moesten
de huwelijksafkondigingen ook geschieden in de Kerk, welke partijen zouden
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rans van het genoemde Friese plakkaat van 1796 omtrent de grondslag van de regeling
mededeelt; het heet daar dat: ‘de solemnisatie van het huwelijk, met hetgeen daartoe
behoort, aan de zoogenaamde publicque Kerk bij uitsluiting, als een voorregt tot
heeden toe is verbleeven, oogenschijnlijk aanloopende tegen de gelijkheid en vrijheid,
die ook ten dezen opzichte onwedersprekelijk tot stand behoort gebracht te worden’.
Aldus mochten in genoemde gewesten sinds het einde der 18e eeuw de Katholieken
voor hun pastoor, de Joden voor hun rabbijn, de Protestanten voor hun predikant in
het burgerrechtelijk geldig huwelijk treden. Genoemde ‘bedienaren van den
Godsdienst’ fungeerden aldaar bij de huwelijkssluiting derhalve niet alleen als
zodanig, doch tevens als ambtenaar van de burgerlijke stand. En zij, die zich niet tot
een kerkgenootschap rekenden, konden in Friesland en Utrecht voor de (gewone)
ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnen. Genoemde vrijheid van keuze in
Friesland en elders ten aanzien van de vorm van de huwelijkssluiting hield evenwel
niet in, dat nu ook de materiële regelen (vereisten, beletselen, ontbinding enz.) van
het huwelijksrecht der Kerk, voor welker dienaar men trouwde, zouden gelden. Te
dien aanzien bleef men gebonden aan de bepalingen van het gewone burgerlijk recht.
Deze toestand van vrijheid van keuze tussen burgerlijk en (erkend) kerkelijk
huwelijk heeft niet lang geduurd. In 1809 nl. - t.w. met de invoering van het ‘Wetboek
Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland’ - verwierf het burgerlijk huwelijk
het monopolie, wat aangaat de burgerlijke rechtsgeldigheid (art. 119 e.v.). Op te
merken valt, dat de bepaling, die wij thans kennen - nl. dat een kerkelijk huwelijk,
zo de trouwlustigen dit ook willen aangaan, niet dan ná het sluiten van het burgerlijk
huwelijk mocht worden gesloten - nóch in het Wetboek Nap. inger. v.h. Kon. Holland
nóch in het Crimineel Wetboek van hetzelfde jaar voorkwam. Ook ten deze sloot de
neutrale wetgeving zich kennelijk aan bij het Gereformeerde recht en het recht, dat
van 1795 tot 1809 o.m. in het gewest Holland had gegolden. Eerst met de invoering
van de Franse wetboeken hier te lande in 1811 deed de befaamde bepaling haar
intrede (vgl. art. 199 en 200 Code Pénal; art. 136 B.W. en art. 449 Wetb. v. Strafr.).
Merkwaardig doet daartegenover aan het besluit van 21 October 18142), dat voor het
burgerlijk huwelijk een verklaring vereiste van de geestelijke, dat er geen kerkelijk
beletsel bestond: alzo erkenning o.m. van het canonieke recht op het stuk der
huwelijksbeletselen. Deze regeling is later vervallen.
Er moge nog op gewezen worden, dat bij uitzondering het kerkelijk huwelijk door
de Nederlandse wetgever, naar de vorm althans, als geldig huwelijk wordt erkend,
nl. als het gesloten is in een land, waar zodanig huwelijk door de burgerlijke overheid
als wettig huwelijk wordt erkend (art. 138 B.W., art. 10 Wet A.B. en art. 5 van het
huwelijkstractaat van 1902; art. 170 Code Civil; art. 133 Wetb. Nap. i.v.h. Kon.
Holl.). Dit laatste is o.m. het geval in Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland,
Engeland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Zuid-Afrika en Portorico3).
De Katholieke of Protestantse Nederlanders, die derhalve b.v. in Italië alleen
kerkelijk, dus voor de R.K. pastoor resp. voor de predikant, trouwen, zijn, wat de
vorm van het huwelijk betreft, ook in het oog van de Nederlandse wetgever

2) Geciteerd bij Land, Verklaring B.W., Deel I, p. 84 en 85, noot 3.
3) Daarentegen heeft in Griekenland en had - tot voor enige tijd - in Bulgarije het kerkelijk
huwelijk het juridisch monopolie.
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geldig gehuwd (ik laat hier nu enige bijzondere, ter deze voorgeschreven formaliteiten
kortheidshalve onvermeld).
Daarmede is natuurlijk weer niet gezegd, dat ook naar het materiële Nederl.
huwelijksrecht een dergelijk huwelijk per se geldig is. Immers krachtens art. 6 der
Wet A.B. worden deze Katholieke of Protestantse Nederlanders te dien aanzien door
de Nederlandse wetgever en rechter beoordeeld naar de Nederlandse wetgeving,
zodat het mogelijk is, dat hun huwelijk, alhoewel naar de vorm geldig zijnde, b.v.
op grond van enig huwelijksbeletsel, dat de Italiaanse wet niet, doch de Nederlandse
wet wel kent, naar Nederlands recht toch ongeldig of vernietigbaar zou zijn.
Tenslotte moge hier nog herinnerd worden aan het feit, dat, ingevolge art. 4 Wet
A.B., de hedendaagse rechter bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van in het
verleden gesloten huwelijken ook wat de vorm betreft de normen heeft te hanteren,
die destijds bij de sluiting van het betrokken huwelijk daarvoor golden, zodat uit
dien hoofde, zekere, overeenkomstig het bovenstaande daarvoor in aanmerking
komende, kerkelijke huwelijken, hier te lande gesloten in de canonieke tijd, in de
gereformeerde tijd of in de periode van 1795-1809, door de moderne rechter als
geldig gesloten zullen worden erkend. Zelfs in Sovjet-Rusland worden de kerkelijke
huwelijken erkend, welke voltrokken zijn vóór de instelling van het burgerlijk
huwelijk in de verschillende republieken.
Samenvattend kan men concluderen:
1. het Gereformeerd kerkelijk huwelijk is sinds het verbod van de Katholieke
religie in alle gewesten van de Oude Republiek erkend geweest;
2. het willekeurig kerkelijk huwelijk is in enige gewesten van ca 1795 tot 1809
door de burgerlijke overheid erkend geweest;
3. tot 1811 is men vrij geweest het niet erkende kerkelijk huwelijk vóór of ná het
burgerlijk huwelijk te sluiten;
4. de moderne Nederlandse rechter erkent, krachtens het overgangsrecht, de vóór
het Wetboek van 1809 geldig gesloten, kerkelijke huwelijken;
5. de Nederlandse wetgever erkent onder bepaalde voorwaarden de in den vreemde
gesloten, kerkelijke huwelijken, ook die van Nederlanders;
6. de Nederlandse wetgever heeft de eertijds bestaande vrijheid van keuze tussen
een burgerlijk en een kerkelijk huwelijk in 1809 ontnomen. Toekenning van
evenbedoelde vrijheid zou evenwel voor de Katholiek dan alleen aanvaardbaar
zijn, indien voor de katholiek-kerkelijke huwelijken mede de canoniekrechtelijke
regelen betreffende de beletselen, vereisten, ontbinding enz. door de Nederlandse
wetgever toepasselijk werden verklaard.
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Politiek Overzicht
Internationaal
EEN nieuwe poging van de Sovjet-Unie om de ratificatie der Parijse verdragen te
voorkomen is ditmaal, althans in West-Duitsland, niet zonder weerklank gebleven.
Moskou deed aan de Bondsregering het aanbod om normale betrekkingen aan te
knopen en in te stemmen met het houden van verkiezingen voor geheel Duitsland
onder internationaal toezicht. Volgens deze nota is de hereniging van Duitsland het
allerbelangrijkst vraagstuk, dat op een vier-mogendheden conferentie opgelost moet
worden. Een dergelijke conferentie is echter onmogelijk en zinloos ná ratificatie der
verdragen. Bleven de betrokken regeringen onberoerd en verklaarde Eden, dat
Duitsland alleen herenigd kan worden als de westerse wereld één is, omdat alleen in
dat geval nuttige besprekingen met Rusland kunnen worden gevoerd - het Russische
voorstel was de Duitse socialisten uit het hart gegrepen, die de onder socialistische
leiding staande vakbonden in de politiek wierpen om 29 Januari in de historische
Pauluskerk te Frankfort een grootscheepse betoging vóór de Duitse eenheid en tégen
de Parijse verdragen te ontketenen. Want de Duitse herbewapening kan bij deze
pacifisten geen genade vinden. In hun kinderlijk vertrouwen op de Russische vogelaar
geven zij de voorkeur aan een ongewapend, ‘neutraal’ Duitsland, dat in oorlogsgeval
zonder tegenstand door de Rus gestrikt kan worden.
Deze beweging werd nog versterkt door het besluit van de Opperste Sovjet-Raad
om de oorlogstoestand met Duitsland, die de Westerse mogendheden reeds in 1951
hadden opgeheven, te beëindigen. Behalve de socialisten toonden zich ook leden
van de coalitie, met name vele liberalen en leden van de Vluchtelingen-partij, bereid
om alvorens de Parijse verdragen te ratificeren eerst met de Russen aan de
conferentietafel aan te zitten. Het West-Duitse kabinet achtte de Russische verklaring
van beperkte waarde en vroeg als eerste uitvloeisel er van spoedige vrijlating van
alle Duitse krijgsgevangenen.
Deze Russische lokmiddelen maken het de kanselier Adenauer niet makkelijk om
zijn westerse politiek door te zetten. Te Baden-Baden had hij 14 Januari een
onderhoud gehad met de Franse premier Mendès-France. Zoals men weet zal er een
bureau voor controle der bewapening, de zg. ‘wapenpool’ opgericht worden. De
Franse premier had daarover, in afwijking met de Benelux-landen, zijn eigen ideeën,
die hij met de steun van Italië en die van Duitsland trachtte door te voeren. Zijn eerste
bezoek gold Rome. Naast een beleefdheidsbezoek aan paus Pius XII had hij een
onderhoud met minister Scelba, waarbij besproken werd het plan voor een
wapenindustrie-pool. Sinds de Franse premier bemerkt had, dat in Frankrijk de
‘Europese’ gedachte meer aanhangers telde dan hij vermoedde heeft hij zijn
oorspronkelijk plan aanzienlijk verzacht. De discriminatie van wapen-aanmaak in
de gevaarlijke zones liet hij vervallen. Voor de overgangsperiode, die eind 1956
afloopt, wil hij het agentschap in twee comité's splitsen: een voor de standaardisatie
en een voor de productie. Voor de definitieve periode daarna zijn de beslissingen
niet afhankelijk van het veto der ministers, maar is een twee-derde meerderheid
voldoende, terwijl het permanente comité van ambtenaren desnoods een
supra-nationaal college zou kunnen zijn, onafhankelijk van de deelnemende landen.
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Ondanks alle aanloksels van Italiaans-Franse samenwerking voor handel en industrie
stemde Scelba met het Franse plan slechts voorwaardelijk in.
Bij Adenauer bereikte Mendès-France overeenstemming omtrent het
standaardiseren
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der wapens, maar over de productie kwam men niet verder dan dat deze niet autarkisch
mag zijn, opdat de sociale en economische toestand der betrokken landen niet in
gevaar worde gebracht. De regeling van de Saar-kwestie kwam in zover vooruit, dat
beide staatslieden het eens waren over een referendum, te houden onder toezicht van
een internationale commissie, samengesteld door de leden van de Westerse Unie.
Op de afgesproken datum, 17 Januari, begonnen de vertegenwoordigers der zes
leden van de West-Europese Unie te Parijs het Franse memorandum te bestuderen.
De heren hebben geen haast. Niet alleen om zorgvuldig de militaire en economische
gevolgen van hun beslissingen af te wegen, maar ook, om te voorkomen, dat de Raad
van de Franse Republiek, onder de indruk van het verhandelde, in de bekoring zou
komen door het indienen van amendementen op de Parijse verdragen - hetgeen een
nieuwe behandeling in de Assemblée zou eisen - de gang van zaken te verhinderen.
Onderwijl heeft de Franse premier zich op het binnenlandse front geconcentreerd.
Hij reorganiseerde zijn kabinet, bestaande, behalve uit zijn eigen partijgenoten, uit
afvallige socialisten en M.R.P.-ers (samen 37 man), droeg de portefeuille van
buitenlandse zaken over aan Edgar Faure om zelf zich meer te wijden aan zijn
economisch program. Er wacht hem thans een zware strijd met de Assemblée tot
wier voorzitter de heer Schneiter, lid van de M.R.P. is gekozen. De M.R.P. is
onverzoenlijk en de S.F.I.O., onder leiding van Guy Mollet, is verontwaardigd, dat
de uiterst links georiënteerde Ramadier tot opvolger van Jean Mollet in de hoge
autoriteit van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap is benoemd. Zij zijn
voornemens een aanval te richten op de Tunesische politiek van P.M.F. die zij even
exorbitant vinden als de concessies in Indo-China.
In de aanvang van het nieuwe jaar 1955 publiceerde het Vaticaan de wegens ziekte
uitgestelde Kerstboodschap van paus Pius XII, waarin Deze een magistrale
uiteenzetting gaf over de co-existentie in dit tijdperk van de ‘koude vrede’. Men
moest van de co-existentie in vrees en dwaling trachten te komen tot co-existentie
in waarheid. Ook de Amerikaanse president wees in zijn jaarlijkse Boodschap aan
het Congres op het geestelijk karakter der tegenstellingen. ‘Ofwel’, zo sprak hij, ‘is
de mens het schepsel, door de psalmist beschreven als weinig lager dan de engelen,
gekroond met roem en eer, of de mens is een zielloze levende machine, gedoemd tot
slavernij, gebruikt en uitgebuit tot verheerlijking van de staat’. Het gaat derhalve om
een worsteling, die de wortelen van het menselijk-zijn raakt. Materiële sterkte is
echter onmisbaar om het gevaar van agressie te doen verdwijnen. De militaire macht
moet derhalve tot de uiterste paraatheid worden opgevoerd. Van niet minder belang
is het de natuurlijke hulpbronnen van ieder land tot ontwikkeling te brengen. Hetgeen
o.a. geschieden kan door ‘onze buitenlandse handel door het opheffen van
protectionistische maatregelen te liberaliseren’.
De zending van Hammerskjöld naar Peking is practisch mislukt. De concessie van
Tjoe en lai, om aan de Amerikaanse gevangenen familiebezoek toe te staan, is door
Dulles verworpen. Toen rood China het eilandje Jikjangsjan op Tjang Kai Sjek
veroverde, kwam Washington in beweging. Van de ene kant deed Eisenhower een
poging om het geschil tussen beide China's voor de V.R. te brengen. Een poging,
die afstiet op het verzet van beide belligerenten. Gebonden door het verdrag met de
regering van Formosa, vroeg Eisenhower, na een consult met de Nationale
Veiligheidsraad, van het Congres machtiging om door middel van de 7de vloot de
Tatsjen-eilanden te doen evacueren en Formosa en de Pescadores te verdedigen. Het
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het voorstel, dat aanvaard werd, onder voorwaarde, dat de president zijn
verantwoordelijkheid zelf in handen houdt.
Dichter bij huis hebben de V. Staten het oog te houden op de verwikkelingen in
Z.-Amerika. De moord van de Panamese president Remon (sinds 1951) bleek achteraf
het werk te zijn van een familie-complot - de Guizada's -. De vader, reeds
vice-president, volgde de overledene automatisch op, doch werd na nader onderzoek
met de daders gevangen gezet. Een ernstiger karakter droeg het conflict tussen
Nicaragua en Costa Rica. De bekwame president van deze laatste staat, Figueres,
beklaagde zich, dat zijn persoonlijke vijand, Somoza, president van Nicaragua,
huurlingen, avonturiers en opstandelingen tot een inval in zijn land had aangespoord.
De inval had aanvankelijk succes. Maar de Organisatie van Amerikaanse Staten
(O.A.S.) zond een commissie van onderzoek, die, zonder de schuldigen met name
te noemen - want ook Venezuela en andere Z.-Amerikaanse republieken steunden
deze rebellen - een besluit uitlokte om Costa Rica hulp te verlenen. De V. Staten
stonden een viertal vliegtuigen af - ‘gevaarlijke wapens in handen van een
krankzinnige’, zei Somoza -, de commissie paalde een deel van de grenzen tussen
beide landen af en de strijd liep ten einde. Nicaragua klaagde, dat hier niet met gelijke
maat was gemeten!
Volgens de grondwet is in Argentinië het katholicisme de officiële godsdienst.
Dictator Peron heeft echter maatregelen getroffen, die hem de ergste vrijmetselaar
niet zal verbeteren. Aan de katholieke universiteit te Cordoba werden 40 professoren
ontslagen en haar program gebaseerd op een maatschappelijke leer, die een
syncretisme is van alle stromingen. Op alle openbare onderwijsinstellingen is het
godsdienstonderwijs afgeschaft. Buiten de echt geboren kinderen werden voor de
wet gelijkgesteld. Een echtscheidingswet met de mogelijkheid voor beide partijen
om een jaar na de scheiding een nieuw huwelijk aan te gaan kwam met grote spoed
tot stand. Het Argentijns episcopaat protesteerde tegen deze aanslag op het christelijk
leven en tegen de aanranding van een instelling, die buiten de bevoegdheid ligt van
de staat.
Egypte, hoofd van de Arabische Liga, is misnoegd over de zijsprong door Irak
gemaakt. Door zich te verbinden met Turkije is Irak in indirect contact gebracht met
de N.A.T.O. en met het Balkan-pact. De Egyptische premier Naser, beschouwde
deze stap als een verzwakking van de toch al debiele Liga en riep een conferentie
der leden te Cairo bijeen. De Irakse premier, Noeri al Said, wegens ziekte verhinderd,
zond ter verdediging van zijn houding een vertegenwoordiger, die steun ontving van
Libanon en Syrië, landen, die zelf nog in twijfel over hun aansluiting bij Angora
waren. De conferentie hield vol, dat geen lid der Arabische Liga tot een ander
defensief verbond mocht toetreden.
Volgens een reeds vroeger gepubliceerd besluit is de Caudillo, Franco, bereid het
koningschap te zijner tijd te herstellen. De huidige pretendent, prins Juan acht hij
ongeschikt. Na een onderhoud met deze prins Juan te Caceres werden beiden het er
over eens, dat de 16-jarige Juan Carlos, zoon van de pretendent, zes jaren in Spanje
zal studeren. Om opvolger van Franco te worden? In een bijeenkomst van phalanxisten
verklaarde Franco, dat het volstrekt niet definitief vaststond dat Carlos de uitverdorene
zou zijn. De opleiding van de prins was slechts een maatregel van voorzorg.
Tijdens de langdurige rondreis van maarschalk Tito door Azië heeft de
vice-president Kardeij met twee oude vrienden van Tito, Djilas en Dedijer afgerekend.
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Djilas was reeds in Januari 1954 uit de partij gestoten, omdat hij de dictatuur van
Tito, in niets van die van Stalin verschillend, had afgekeurd en een tweede
democratische partij had bepleit. Dedijer, officieel biograaf van Tito, was het daarmee
eens en bleef zijn medestander getrouw. Kardeij liet diens parlementaire
onschendbaarheid opheffen,
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bracht beiden voor het gerecht, dat hen prompt als vijanden van de staat in
buitenlandse dienst veroordeelde. Zij werden echter niet op Sovjet-wijze geliquideerd,
doch tot een voorwaardelijke gevangenschap veroordeeld. Zo wast Tito bij zijn
thuiskomst zijn handen in onschuld.

Nederland
Door het besluit van de V.N. is de kwestie N.-Guinea voorlopig op dood spoor
gebracht. Een overdracht van het Nederlands ‘koloniaal’ bestuur aan een Indonesisch
koloniaal bestuur zou voor de inheemse bevolking - de Papoea's - een achteruitgang
betekenen. Zolang Indonesië haar eigen bendewezen - in 1954 werden er op Java
3700 gedood - nog niet in bedwang heeft en zowel op Atjeh als op Celebes met onrust
te kampen heeft en er chaotisch geregeerd wordt, zou het een misdaad tegen de
menselijkheid zijn - n'en déplaise het vooraanstaande lid der P.v.d.A., Ir Vos - de
inheemsen van dit eiland aan Indonesië uit te leveren. Op de conferentie van Bogor
(Buitenzorg), waar de premiers van 5 Aziatische landen: Birma, Ceylon, India,
Pakistan en Indonesië de voorbereidingen troffen voor een in April te Bandung te
houden Afrikaans-Aziatische conferentie van 25 landen, heeft men de hoop
uitgesproken, dat de Nederlandse regering bereid zal zijn de onderhandelingen te
heropenen. Daar is echter weinig kans op. De vijandige houding tegen de Nederlanders
in Indonesië aangenomen moedigt evenmin daartoe aan. Hoewel de boycot mislukt
is wegens gebrek aan belangstelling heeft de Indonesische regering gemeend, dat er
reden is tot scherper toezicht op het doen en laten van de Nederlanders. Als tegenzet
is in Nederland opgericht de stichting: ‘Hulp aan onze mensen in Indonesië’, met
het doel morele en materiële steun te verlenen aan Nederlanders in Indonesië, die
daarvoor in aanmerking komen en voor wie de regering geen hulp kan bieden.
Naar aanleiding van een opstand in de Molukken, waar ordeverstoringen ontstonden
door resten van R.M.S.-benden, is op Ambon en Ceram de staat van oorlog en beleg
afgekondigd. De territoriale commandant van Makassar heeft de zaak schromelijk
overdreven. Drie Nederlandse onderzeeboten zouden troepen hebben overgebracht
naar Ambon, terwijl juist omgekeerd de schepen van de Koninklijke Paketvaartdienst,
ten gerieve van Indonesië en tot ergernis van vele Nederlanders, Indonesische troepen
en wapens aldaar hebben ontscheept. De Nederlandse regering liet deze
verdachtmaking langs zich heen gaan. Toen echter de Indonesische minister van
Defensie, Soemantri, volhield, dat ‘het zeker waar is, dat Nederlanders infiltreren in
het gebied van de Zuid-Molukken, ontbood minister Luns de waarnemende Hoge
Commissaris Soesanto en verklaarde hem nadrukkelijk, dat zich geen Nederlandse
duikboten in de wateren van Indonesië en aangrenzende zeeën bevonden en daar ook
sedert jaren niet meer geweest zijn. Bij zijn terugkeer naar Djakarta waarschuwde
de niet-waarnemende, maar de officiële Hoge Commissaris van Nederland, van
Bijlandt, dat men de toestand in Indonesië niet te zwart moet zien.
Het liftverbod, psychologisch onjuist afgekondigd en practisch op een onmogelijke
manier toegepast, heeft de gemoederen meer opgezweept dan de zaak waard was.
In andere landen: Amerika en Zwitserland wordt het liftverbod zonder verzet aanvaard.
Het zou tot een regeringscrisis zijn gekomen, indien niet minister Staf de raad van
de Kamerafgevaardigde Fens gevolgd had en de niet-gehuwde dienstplichtigen de
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gelegenheid had gegeven om de veertien dagen naar huis te gaan met vrij vervoer,
terwijl voor de hoogstens 10%, die een lift nodig achten, waarschijnlijk de gelegenheid
zal gegeven worden zich op te stellen bij de benzine-pompen langs de wegen.
Het is een algemeen bekend verschijnsel, dat in alle landen de Sovjet-ambassade
het
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talrijkste personeel heeft. Ook hier te lande was dit opgevallen en minister Luns had
geconstateerd, dat in de laatste anderhalf jaar het personeel bij de politieke afdeling
was verdubbeld. De Russische ambassadeur Krisanow kreeg opdracht dit tegen te
spreken: het personeel van de ambassade was slechts met 4 leden meer op 25 personen
gebracht, terwijl de handelsvertegenwoordiging was uitgebreid van 15 tot 31 personen,
tengevolge van de aanzienlijke uitbreiding van de handel tussen de U.S.S.R. en
Nederland. De Minister heeft een zo spoedig mogelijk antwoord toegezegd.
1-2-'55
K.J.D.

België
Het wolkenfront van de schoolstrijd dat begin Januari scheen afgedreven, is in het
verloop van de maand meer en meer komen opzetten, zo dreigend zelfs, dat al het
overige - hoe belangrijk vaak ook - in de schaduw komt te staan.
In ons vorig overzicht zetten we uiteen hoe een weliswaar dubbelzinnig toegeven
van de regering inzake subsidiëring van het vrij onderwijs tot de uitstelling van de
voor 13 Januari voorziene mars op Brussel leidde. Het kan toeval zijn, maar
nauwelijks was deze manifestatie uitgesteld, of de regering leek op haar woorden
terug te komen: op de C.V.P.-partijraad van 10 Januari werd vastgesteld dat de
regering geen schriftelijke bevestiging van mondelinge toezeggingen durfde geven,
en een deel van de christelijke opinie was van dan af de mening toegedaan, dat bij
de regering kwade trouw had voorgezeten. Men mag veeleer aannemen, dat het de
gematigde vleugel van de regering niet gelukt was, zijn opvattingen door te zetten.
Welke opvattingen het dan wel gehaald hadden, werd geleidelijk aan duidelijk,
naarmate meer gegevens over de ontwerpen van minister Collard aan het licht
kwamen. Er zouden drie ontwerpen zijn, waaronder één over het lager onderwijs en
één tot regeling van het rijksonderwijs en subsidiëring van het privé-onderwijs. In
het lager onderwijs zou niet alleen de staat zich rechtstreeks bemoeien, maar er
zouden geen vrije scholen meer mogen erkend worden zolang er geen gemeenteschool
in de gemeente is. Deze school moet onder haar leerkrachten 50% officieel
gediplomeerden tellen. Wat de subsidiëring van het privé-onderwijs betreft, wordt
alleen van de weddetoelage gesproken, voor 100% maar op de nauwe basis van gelijk
diploma en zonder overgangstijdperk. Gesubsidieerde scholen moeten hun
bestaansreden bewijzen, uitgangsexamina moeten voor een gemengde juren gebeuren,
het evenwicht vrij-officieel onderwijs wordt ten nadele van het eerste verbroken in
homologatiecommissie en geschillencommissie, er is bemoeiing van het officieel
onderwijs in programma's en personeelszaken, subsidiëring door ondergeschikte
besturen wordt verboden. Officieel zijn de bewuste ontwerpen wel nog niet bekend,
daar ze niet meer in Januari werden ingediend, maar het blijkt toch dat de nieuwe
maatregelen niet zullen onderdoen voor die van 1879 en dat ze onvermijdelijk de
hevigste schoolstrijd zullen doen losbarsten. Een afvaardiging van alle christeijlke
bewegingen richtte op 28 Januari een plechtige waarschuwing in die zin tot de
Eerste-Minister, die ze afwees. En in linkse kringen - we denken ook aan de rede
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van dhr Collard voor de Liga van het Officieel Onderwijs - blijft men beweren, dat
de ontwerpen slechts weer een redelijk evenwicht tot stand brengen. Vast staat alleen
dat, wanneer de ontwerpen beantwoorden aan hetgeen erover werd gepubliceerd, de
gevolgen voor de natie niet te overzien zijn.
Op koloniaal gebied daarentegen schijnt minister Buisseret werkelijk de terugweg
te zijn ingeslagen. Het Vast comité van de Ordinarii van Kongo en Roeanda-Oeroendi
protesteerde in de loop van één week tegen twee rondschrijven van de
gouverneur-generaal, het één tot vermindering van de weddetoelage aan monitoren
en van de
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toelagen aan internaten voor zwarte kinderen, het andere tot vermindering van het
erkende lekenpersoneel in scholen voor blanke kinderen. Na in twee communiqués
verzekerd te hebben, dat geen overeenkomsten zouden worden geschonden en aan
geen verworven situaties geraakt, vond de minister het toch nodig, de toestand ter
plaatse te gaan onderzoeken. Hij ontmoette er hevige oppositie - waren de bisschoppen
niet zo ver gegaan, met sluiting van de scholen in het vooruitzicht te stellen? - en
herhaalde vanuit Leopoldstad zijn geruststellende verklaringen. De daad moet echter
het woord nog bevestigen.
Intussen was 13 Januari voor de regering, al had ze de manifestatie weten af te
wentelen, toch een ongeluksdag gebleken. Een perscampagne had aan het licht
gebracht, dat minister Van Glabbeke van zijn positie gebruik had gemaakt om niet
alleen zijn stad Oostende met toelagen te bevoordelen, maar daarenboven profijt aan
zijn schoonbroeder te bezorgen. Van Acker, die reeds in 1946 zijn regering eens door
onregelmatigheden van dhr Van Glabbeke ten val gebracht zag, weigerde ditmaal
zijn regering te binden. En de dag, waarvoor de interpellatie in de Kamer was
aangekondigd, de 13e, trad Van Glabbeke bij middel van een elegante briefwisseling
met de Eerste-Minister af. Hij werd daags daarop vervangen door de burgemeester
van Diest, dhr Vanaudenhove. Practisch was de zaak daarmee opgedoekt, daar de
C.V.P. niet verder aandrong en zich met drie vraagjes in het Parlement tevreden
stelde. En Van Glabbeke speelde het zelfs klaar, zich op de liberale Raad van
Afgevaardigden, die zich uitsprak voor een radicaal linkse schoolpolitiek, te laten
toejuichen!
Niet minder grotesk was de reis van de ministers Van Acker, Spaak en Spinoy
naar het hoofdkwartier van Shape, waarbij een Amerikaans journalist uit de school
klapte, dat ondanks alle tegenstrijdige beweringen Shape de 18 maanden-dienst te
weinig vond.... En dan vooral de affaire Degrelle. Nadat de vroegere Rex-leider zich
op een manifestatie te Madrid had vertoond, herinnerde dhr Spaak onmiddellijk aan
de uitleveringsbelofte van 1946. Ontevreden met het ontwijkende Spaanse antwoord
riep hij de ambassadeur uit Madrid terug, terwijl hij zich op de E.O.E.S.-vergadering
- waar trouwens voor onze landbouw niet ongevaarlijke liberalisatie-maatregelen
voor landbouwproducten besloten werden - tegen de opname van Spanje in de
landbouw-pool verzette. Spanje antwoordde tenslotte dat het Degrelle niet had kunnen
te pakken krijgen en betuigde, geen politieke activiteit van emigranten toe te laten
(wat België t.o.v. Spanje niet kan zeggen). De heer Spaak stelde zich met dat antwoord
- wat gauw - tevreden. Alleen het Comité d'Appel au Pays heeft zich daarbij niet
neergelegd.
In de sociale sector ging het de regering evenmin voor de wind. Het Verbond der
Belgische Nijverheid bewees in een grondige studie, dat het ontwerp van definitieve
pensioenwet volstrekt niet te financieren was hetgeen dit ontwerp en zijn auteur, dhr
Troclet, in een lastig parket zal brengen. Bij de interpellatie van de minister van
Middenstand bleek eens te meer dat op dit gebied nog niet het minste werd
gepresteerd. Het besluit van 14 December inzake ziekteverzekering, aangevallen
door alle mutualiteiten en, heftig zelfs, door het socialistisch vakverbond, kreeg het
tijdens de interpellatie voor de Kamer zo hard te verduren, dat de minister beloofde,
het niet te zullen toepassen. Intussen blijft dit probleem, voorlopig zonder uitzicht,
bestaan.
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Last not least dient het, op wereldschaal wellicht belangrijkste, feit vermeld van
de goedkeuring der Accoorden van Parijs door de Belgische Kamer op 20 Jan. en
wel met een merkwaardige eensgezindheid: 181 stemmen voor, 9 tegen, 2
onthoudingen. Anders dan de linkse oppositie bij de stemming over Schuman-plan
en E.D.G., heeft de C.V.P.-oppositie de binnenlandse partij-overwegingen op zij
gezet.
L. Deraedt
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Forum
Een nieuwe Bijbel-atlas
De groeiende belangstelling voor de Heilige Schrift bij de Katholieken zowel als de
grote vooruitgang in de wetenschappelijke kennis van het Oude Oosten maakten de
publicatie van een nieuwe Bijbel-atlas tot een dringende noodzakelijkheid. Vergeleken
met de oude atlassen van Hagen (1907), Guthe (21926) en Adam Smith (21936), die
enkel een reeks kaarten en een register bevatten, wordt hier een nieuwe opvatting
gehuldigd overeenkomstig de eisen waaraan tegenwoordig een atlas moet voldoen.
In die geest werd ook reeds de grote Westminsteratlas (1946) samengesteld, doch in
het werk van P. Grollenberg en Dr Van Deursen1) lijkt ons deze nieuwe methode veel
consequenter en doelmatiger doorgevoerd. De bedoeling is nl. dat de lezer niet alleen
op nauwkeurige kaarten de Bijbelse plaatsen en andere geographische bijzonderheden
zal kunnen terugvinden, doch dat hij zo concreet en zo levendig mogelijk heel de
Bijbelse geschiedenis van dichtbij kan volgen en meeleven. Daarom bevat deze atlas
niet alleen 36 kaarten, maar ook een overzichtelijke Bijbelse geschiedenis, in het
historisch kader van de verschillende cultuurperioden waarin ze zich ontwikkeld
heeft, van het Oude Egypte tot aan het Romeinse Keizerrijk. Die lange geschiedenis
wordt zeer aanschouwelijk gemaakt door een groot aantal (408) prachtige foto's, die
de tekst zelf illustreren, en het kostbaarste uitmaken van dit werk.
Een inleidend hoofdstuk beschrijft het geographisch kader van het Nabije Oosten,
de techniek der Bijbelse aardrijkskunde, de moderne opgravingen in Palestina en de
eigen kenmerken van de geschiedschrijving in de Oudheid. Hier voelt men een
vakman aan het woord. P. Grollenberg heeft persoonlijk deelgenomen aan drie van
de vier campagnes der Bijbelschool van Jeruzalem te Tell el-Farah, een belangrijke
plaats ten N. van Sichem, misschien te identificeren met het Bijbelse Tirsa, de eerste
residentie van de koningen van Israël, vóór hun vestiging te Samaria. In de
uiteenzetting over de techniek en de betekenis van die opgravingen klinkt de
persoonlijke ervaring van de beroepsarcheoloog door. Dit archeologisch standpunt
wordt wellicht het meest beklemtoond in heel het werk.
Na de inleiding wordt de geschiedenis van Israël geschetst op suggestieve wijze,
volgens een indeling in zes hoofdstukken, beantwoordend aan de levensperioden
van een mens: de wording en de jeugd van Israël, van de tijd van de patriarchen tot
aan de woestijnperiode; de rijpe zelfstandigheid in de bloeiende periode der koningen;
de ontrouw, gevolgd door de straf van de dubbele ballingschap; de tijd van inkeer
en hoop, vanaf de terugkeer uit Babylon; ten slotte de ondergang van het Jodendom
en samen daarmee het opkomen van de Kerk, het nieuwe Israël. De culturele en
historische achtergrond van die verschillende perioden wordt telkens uitstekend
beschreven, vooral voor de oudste tijden. Het is wel jammer dat nergens
chronologische tabellen worden aangetroffen, waarmee men zich aanstonds zou
kunnen oriënteren binnen het kader van ieder tijdvak. Het ware zeer nuttig geweest
op schematische wijze de grote indelingen aan te geven van de geschiedenis der oude
rijken, waarmee Israël zo herhaaldelijk in contact is gekomen: Egypte, Mesopotamië,
1) Luc. H. Grollenberg, O.P., Atlas van de Bijbel, met medew. van Dr A. Van Deursen. 2de dr.
- Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1954, 160 pp., 408 fot., 36 K., 36 × 27 cm., geb. f 29,50;
Belg. Fr. 475.
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Perzië, de hellenistische rijken, Rome, alsook de lijsten van de koningen van Israël
en Juda, en van de eerste Romeinse keizers.
Wat de kaarten betreft betekent de atlas van P. Grollenberg een vooruitgang op
de vroegere, zelfs op de Westminsteratlas: minder overladen, zodat men ze
gemakkelijker kan lezen, is de veelkleurendruk ook uiterst verzorgd; de uitvoe-
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ring door de Uitg. Elsevier verdient alle lof. Een eigen kenmerk is tevens dat op die
kaarten, naast de belangrijkste plaatsen, in het kort wordt aangegeven welke rol ze
in de Bijbelse geschiedenis hebben vervuld. Op die wijze beginnen ze onder de ogen
te leven, door telkens een of andere bijzonderheid uit de Bijbel voor de geest te
roepen.
Een uitvoerig register van Bijbelse personen en plaatsen, met verwijzing naar de
tekst, de kaarten of de afbeeldingen besluit heel het boek. Men heeft het goed idee
gehad een korte verklaring toe te voegen, dikwijls ook met verwijzingen naar de
voornaamste Bijbelteksten, zodat deze 48 kolommen zowat dienst kunnen doen als
een beknopt woordenboek. De klassieke en beproefde manier om (met cijfers en
letters langs de randen) het zoeken op de kaarten te vergemakkelijken, werd hier
opgegeven, en vervangen door een beschrijving in het register. Dit systeem is echter
niet altijd even duidelijk, zoals kan blijken uit een paar voorbeelden: bij de naam
Harod (bron van -) lezen wij als uitleg: geboorteplaats van een van Davids helden:
doch de kaart waarnaar verwezen wordt, beslaat een hele bladzijde, en het kost heel
wat zoeken om die bron eindelijk te ontdekken; hetzelfde geldt voor het woordje
Dok, dat enkel wordt verklaard als ‘een burcht’, maar weet wel iedere lezer dat die
burcht zich bevindt in de nabijheid van Jericho. Het ware dus wenselijk in een
volgende uitgave het gewone procédé met cijfers en letters weer in te voeren.
De ware pracht van deze atlas ligt in de foto's. Op dit gebied is hier de
Westminsteratlas ver voorbijgestreefd, zowel wat het aantal als de kwaliteit aangaat.
Het is een waar genoegen bij het lezen van de tekst telkens ter verklaring een hele
reeks kunstvolle illustraties te krijgen: landschappen uit Mesopotamië, met de
kronkelende Eufraat; talrijke uitzichten op het oude Egypte, de Nijl, de pyramiden,
het Dal der Koningen bij Thebe, waar vele Farao's (o.a. de beroemde Tutanchamon)
begraven werden, de voornaamste Egyptische tempels (Karnak, Louqsor), een mooie
keuze bas-reliëfs, hiëroglyphen en muurschilderingen. Enkele foto's beslaan een hele
bladzijde, b.v. de Sinaï met zijn enorme massa; een paar kunstdetails, gegeven als
close-ups, werken zeer suggestief, o.a. de kop van een Farao uit de tempel van Karnak
en de blinde harpspeler van Leiden. Tevens vindt men verschillende luchtfoto's,
vooral twee van de Jordaanvallei die bijzonder mooi zijn. Uit Palestina zelf treft men
de voornaamste en mooiste landschappen aan, doch weinig over de heiligdommen
of over het tegenwoordig bedrijfsleven: dit laatste heeft met de aardrijkskunde en de
geschiedenis niets meer te maken.
Laten we nog wijzen op een paar algemene kenmerken. Een probleem dat moest
opgelost worden, was de schrijfwijze van de Bijbelse namen. De bedoeling der
samenstellers was een atlas te maken voor heel het Nederlands-lezend publiek. Doch
de spelling van de namen uit de Bijbel is verschillend bij Protestanten en Katholieken.
Men heeft beslist de Nieuwe Vertaling te volgen van het Nederlands
Bijbelgenootschap, die vrijwel geheel aansluit bij de spelling van de Statenbijbel.
Voor de Katholieke lezers wordt een lijst gegeven van de namen in de hun bekende
spelling, met de overeenkomende vorm die in de tekst staat gedrukt.
Sommigen zullen van oordeel zijn dat het Nieuwe Testament (het leven van Jesus
en de apostolische tijd) proportioneel een te klein aandeel heeft gekregen. Hier is
duidelijk een Oudtestamenticus aan het werk. Dit verklaart dat we over het oude
Egypte meer dan 25 afbeeldingen krijgen, en slechts één enkele over Efese, waar
Paulus meer dan twee jaar heeft geleefd, waar Johannes bisschop was en stierf, en
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waar zijn graf wordt bewaard; één enkele ook over Corinthe, dat een van de
belangrijkste gemeenten was van de primitieve Kerk. Nochtans zijn vele lezers meer
vertrouwd met de evangelies en de brieven van de apostelen, dan met het Oude
Testament. Het is waar dat er over de oudste perioden onvergelijkelijk meer
kunstschatten kunnen getoond worden, doch voor heel wat bijzonderheden die belang
hebben voor het Nieuwe Testament waren fraaie illustraties te vinden; we denken
b.v. aan de mozaïeken in de kapel van de vermenig-
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vuldiging der broden te El-Tabgha, ten N. van het meer van Tiberias, en aan sommige
gezichten op de belangrijkste heiligdommen.
Dit zijn maar een paar lichte schaduwzijden van dit zo verdienstelijk werk. We
mogen gerust zeggen dat P. Grollenberg en Dr Van Deursen ons de beste Bijbel-atlas
hebben geschonken die op dit ogenblik bestaat. Reeds zijn vertalingen in
voorbereiding. We wensen dan ook dat het boek een ruime verspreiding moge vinden
om onze heilsgeschiedenis beter te doen kennen. Het zal niet enkel een nuttig
werkinstrument worden voor priesters, seminaristen en kloosterlingen, bij de studie
van de Bijbel; doch tevens een veilige gids, een aangenaam en kostbaar bezit voor
al degenen die de Bijbelse geschiedenis moeten onderwijzen, en voor alle christenen
wie de lezing of de wederontdekking van de Heilige Schrift nauw ter harte gaat.
I. de la Potterie

De opgang van Maria Rosseels
Maria Rosseels, de bekende schrijfster van Spieghelken, heeft haar romantrilogie
voltooid. Na Elisabeth (De Clauwaert, Leuven, 1953) kwam Ick segh adieu.... (1954),
en daarna Het derde land (1954). We volgen Elisabeth Van Dijck, het jonge meisje
van de Kloosterhoeve, van haar eerste jeugd tot aan haar dood; en tevens volgen we
Maria Rosseels, de begaafde journaliste en romancière, in haar literaire ontwikkeling.
Haar menselijke en artistieke evolutie is nog niet voltooid; we willen vastleggen wat
deze trilogie ons reeds biedt, maar ook welke verwachtingen ze in ons wekt.
Ziehier de korte inhoud. De ruime Kloosterhoeve, ergens benoorden Antwerpen,
behoort sinds meer dan drie eeuwen aan de Van Dijck's toe: mensen uit één stuk,
stug, eerlijk, goed, vroom naar eigen geest en trots. De boer Lucas Van Dijck heeft
van Brigitte Maertens (een vrouw die bij hem niet aarden kon) twee zonen: de oudste,
Thomas, gaat op zee: de tweede, Matthias, te Antwerpen getrouwd, komt naar de
vaderlijke hoeve terug. Van zijn vrouw Rose Le Roy heeft deze eveneens twee
kinderen, Elisabeth en Alex; maar Alex, de vermoedelijke opvolger, verkiest op zijn
beurt de zee. En Elisabeth, met Johannes Wouters gehuwd, zal ook haar oudere zoon
Raphaël naar de vreemde zien vertrekken, terwijl haar jongere Matthias koppig boer
wil zijn. Haar derde kindje, Christine, zal omkomen bij een ongeluk.
Drie geslachten dus, en driemaal hetzelfde wedervaren met de kinderen. Daaruit
volgt dat Maria Rosseels haar uitgebreid verhaal nogal systematisch opbouwt.
Misschien ook dat de realistische roman niet precies haar kracht uitmaakt. Ligt deze
in het meer gefantaseerde, symbolische of allegorische verhaal? Dat zal de toekomst
moeten leren.
De Van-Dijck-geest is in de oude Lucas Van Dijck geïncarneerd; na diens dood in
Elisabeth. Terwijl haar ouders nog leven, en niettegenstaande haar man, beheerst en
bestuurt zij de Kloosterhoeve. Wel maakt de aanwezigheid van de oude dienstmeid
Barbara veel aannemelijk; toch blijkt uit heel de toestand en de eigenaardige
bestemming van de jonge vrouw een uitzonderlijk temperament. Elisabeth is een
Van Dijck, met als kenmerk de persoonlijke en totale oprechtheid: zij is vroom voor
God, rechtvaardig en mild voor de evenmens, maar verder onbuigzaam en
onafhankelijk!.... En de drie boeken bevatten eigenlijk alleen haar levensloop: een
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vrouw die wandelt voor God en naar God en daardoor haar trots doet overgaan in
offerende liefde.
Maar Elisabeth is ook een Le Roy van moeders kant: een kind van stadsmensen
dus, een beetje avontuurlijk, weifelend en niet zonder egoïsme. Het meisje bracht
overigens haar eerste jaren in de stad door; later studeerde en onderwees ze daar,
met als diepste ervaringen stadsavonturen. Elisabeth, hoe zelfstandig dan ook, voelt
zich tegelijk bedrukt, weifelend en zwak, slachtoffer van veel menselijke
verscheurdheid, soms bitter in een spontaan (en toch niet bevrijdend)
non-conformisme. Allergevoeligst, ondergaat ze alle gebeuren en elke beïnvloeding:
ze zou er onder breken!.... En dit biedt ons een
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andere samenvatting van het levensverhaal: een zwakke en weerloze vrouw vindt,
vooral in beproeving en aarzeling, onverwacht de zuiverende, verheffende, sterkende
liefde.
In Elisabeth Wouters-Van Dijck, de dochter van Rose Le Roy, worstelen twee
mensen. De koppig beslissende, de oprechte die behoefte voelt aan God; en de
weifelend beïnvloedbare, onderhevig aan stemmingen en mensen. Des te tragischer,
en uiteindelijk des te schoner wordt haar bestaan: door beproevingen en conflicten,
door ontmoetingen en scheidingen breekt ten slotte de storm van haar hunkeren.
Duidelijk is God de sterkste: God, een God van liefde.
Maar bestaat het werk dan niet, voor een té groot deel, uit avonturen van de Le
Roy in Elisabeth, waardoor de Van Dijck in haar wordt verdrongen? Vertoont het,
in de compositie zelf, geen tweeslachtigheid: blijven Soeur Maura, Catherine Stevens,
Philip Stevens (om maar de belangrijkste bijfiguren te noemen) tenslotte niet
episodisch? En weet men wel goed waar, in dit lange verhaal, het zwaartepunt ligt:
de bestemming van Elisabeth als meesteres en moeder in de Kloosterhoeve? of de
veelvuldige zielestrijd, tot God haar bij zich neemt? Veel motieven zijn in deze
trilogie vervlochten en er is iets te weinig reliëf in het vlechtwerk.
Er is veel subjectiefs in deze verhalen; en dit verklaart structuur en inspiratie, zelfs
fouten en onzekerheid. De tweevoudig levende Elisabeth is het spiegelbeeld van de
schrijfster; en op de eerste plaats treft ons het onvervaard en beslist zoeken naar de
hoogste waarheid. Onvervaard en beslist, met een behoefte aan schaduwloze klaarte!
Open en oprecht stelt zij zich voor God; met iets te weinig oog voor zijn
ontzagwekkende transcendentie en ondoorgrondelijke liefde, iets te weinig zin voor
mysterie en sacramenten.
Op de tweede plaats merken we een gevoelig, bijna kwetsbaar, zich inleven in
menselijke avonturen en tragiek, zelfs zondigheid en tijdelijke val; een neerbuigen
over alle smart, een eerbiedig noteren van elke hunkering naar licht; en tenslotte de
verrassende ervaring dat, na beproeving en kwaad, de genade soms machtiger in de
ziel kan binnenbreken.
Zo staat Maria Rosseels te midden van de mensen: een meewarig gevoelige, door
stormen geschud en gebogen; onafwendbaar naar het licht gericht, magnetisch
daarheen gedreven. Een kinderlijk-krachtig temperament, dat hinderpalen en
moeilijkheden het liefst nog negeert; een menselijk haast-verscheurde, die de
ellendigsten het meest moet beminnen! Evenals Elisabeth is zij een stadse Le Roy,
nerveus en bewogen, en een landelijke Van Dijck, oprecht als een zuil. Hier zal zij
de harmonie moeten vinden: haar bewogen meewarigheid moet opgaan tot een
bevredigd berusten in Gods barmhartig geheim.
Daarvoor dient zij nog een eindweegs te gaan; en schrijvend zal zij, de geboren
schrijfster, die weg begaan. Zullen haar nieuwe boeken dan nog realistische romans
zijn? Oefening en ervaring zullen wellicht het evenwicht verleggen: naar onze mening
zal het eerder verbeeldingswerk worden, waarbij een kinderlijke vitaliteit, door
weemoedige wijsheid getemperd, dichterlijk schept en uitbouwt in een dageraad van
hoop.
E. Janssen
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Historia-reeks1)
Onder de verschillende reeksen nieuwe geschiedenishandboeken, die de laatste vijf
jaar verschenen of ter perse gingen, lijkt deze serie, waarvan drie delen reeds in druk
verschenen, wel de meest geslaagde.
De auteurs streven ernaar om in het geschiedenisonderricht in België een twee-

1) Historia. Geschiedenishandboeken voor het Middelbaar Onderwijs, onder leiding van Prof.
Dr M. Dierickx, S.J.: Prof. Dr M. Dierickx, S.J. Geschiedenis van België. - B. van Dorpe,
Uit voorbije tijden. I: De Europese geschiedenis van de aanvang tot de vrede van Westfalen.
- F. Adriaens, De oude volkeren van het nabije Oosten en van Griekenland. - De Nederlandse
Boekhandel, Antwerpen, 1954, respect. 304, 152 en 200 pp., rijk geill., ing. Fr. 95, 62 en 75
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voudige vernieuwing door te voeren: naar de inhoud een meer humanistische
opvatting, naar de vorm een meer paedagogische methode.
Geschiedenis wordt sinds lang niet meer beschouwd als een louter geheugenvak,
maar als een leerstof met humanistisch-vormende waarde, die de leerlingen inzicht
moet geven in het verleden als groei naar het heden. Vandaar geen opsomming van
wapenfeiten, verdragen, historische détails in chronologische volgorde, maar een
oorzakelijk en geconstrureerd relaas van de voorbije tijden langs de schakels van de
meest markante historische feiten, waarbij de politieke en militaire factoren hun
waarde behouden, maar de vroeger zo vaak verwaarloosde economische, sociale,
culturele en religieuze aspecten de uitnemend-historische betekenis krijgen, die ze
verdienen.
De paedagogische vernieuwing is niet minder verdienstelijk. Het handboek wordt
beschouwd als het leerboek van de leerling, niet als de gerésumeerde cursus van de
leraar. Het moet dus aangepast zijn aan de intellectuele capaciteit en het
assimilatie-vermogen van de leerlingen, die gedurende de zes jaar M.O. een specifieke
ontwikkeling ondergaan.
Deze beginselen werden in de Historia-reeks consequent toegepast en
oordeelkundig doorgevoerd.
In De oude volkeren van het nabije Oosten en van Griekenland door F. Adriaens,
bestemd voor de 6de humaniora-klasse, enkelvoudige cyclus, treft de eenvoud, de
bevattelijkheid, de aanschouwelijke voorstelling, nog vermeerderd door schetsen,
tabellen, en grote overzichtelijke kaarten met schaduw-reliëf.
Mej. B. van Dorpe weet in Uit voorbije tijden I af te dalen tot op het verstandelijk
niveau van de leerlingen voor wie dit handboek bestemd is (1ste jaar M.O., dubbele
cyclus), en door haar directe eenvoudige concreet-vertellende, en toch merkwaardig
zakelijke en gevatte schrijftrant rechtstreeks tot hun jeugdig gemoed en verbeelding
te spreken.
De Geschiedenis van België door Prof. Dr M. Dierickx is een zeer geslaagde
synthese van onze nationale geschiedenis voor de grotere leerlingen der hoogste
klasse M.O. Opvallende hoedanigheden zijn: wetenschappelijke degelijkheid, die
ook in een handboek noodzakelijk is; objectiviteit en christelijke geest van verzoening,
die vaak in onze Vaderlandse Histories ver te zoeken is; ruim en progressief inzicht
in de internationale integratie der groeiende Europese eenheid. De auteur rekent op
een begin van historisch inzicht en begrip voor oorzakelijkheid bij de leerlingen, en
hecht het gepaste belang aan de periode van het onafhankelijk België sinds 1830, en
aan Belgisch Kongo.
Er werd voortreffelijk gebruik gemaakt van de paedagogische mogelijkheden, die
de moderne typographie biedt: keurige druk, verzorgde bladspiegel, reliëf door
verschillende lettersoorten, belangrijke data over twee regels gedrukt, planmatige
indeling van de tekst, korte samenvatting in cursiefschrift vóór ieder nieuw hoofdstuk,
en een rijke keus kaarten en aangepaste illustraties.
Enige opmerkingen: enkele kaartjes - overigens zo duidelijk als met zwart-wit
druk bereikt kan worden - zijn wat te klein of te gedetailleerd, zodat de
overzichtelijkheid er onder lijdt. Ook schijnt de kaft en de innaai te zwak om bestand
te zijn tegen dagelijks gebruik door de schoolgaande jeugd.
Dr F. Martens S.J.
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Boekbespreking
Godsdienst
Gerard Vann, O.P., Of his Fullness. A Christian Revieuw. - Burns and
Oates, London, 1954, 160 pp., 8 s. 6 d.
Deze reeds in 1939 verschenen verzameling instructies bestrijkt de meer belangrijke
aspecten van het geestelijk leven. Deugden en ondeugden, de gaven van de H. Geest,
enkele sacramenten etc. worden in een voor ieder begrijpelijke vorm behandeld. Het
boekje is degelijk genoeg, maar men mene niet dat de inhoud het in diepte en
verrassende suggesties haalt bij het recente The Fire and the Sword van dezelfde
schrijver.
W. Peters

Bede Jarrett, O.P., The House of God. - Blackfriars Publ., London, 1954,
247 pp., 9 s. 6 d.
De hier verzamelde preken werden door de inmiddels overleden Provinciaal der
Engelse Dominicanen bijna 25 jaar geleden te New York gehouden, en in 1930 in
boekvorm uitgegeven. Het merendeel heeft als onderwerp het christelijk huwelijk,
en het lijden van Christus. Zoals van deze eminente priester te verwachten valt,
kenmerkt zich de eerste groep door wijsheid, gezonde kijk op de zaken en waardevolle
raadgevingen voor de praktijk, de tweede door oprechte, zelf-beleefde devotie tot de
lijdende Christus.
W. Peters

Mgr K. Cruysberghs, Priester? - De Vlaamse Drukkerij, Leuven, 1954,
144 pp., Fr. 90, geïll.
Clem. Pereira, S.J., Gott braucht Priester. - Verlag L. Auer, Cassianeum,
Donauwörth, 1954, 80 pp., geill., D.M. 0,90.
Twee werken over priesterroeping die, in het kader van de thans in verscheidene
bisdommen gevoerde actie, bijzonder welkom zullen zijn.
Het boek van Mgr Cruysberghs, rijk uitgegeven en overvloedig geïllustreerd, is
evenzeer voor de ouders bedoeld als voor de jeugd zelf. In volkse trant biedt het een
bonte afwisseling van theoretische uiteenzettingen, verhalen, spreuken en verzen,
waarin een hele theologie en pastoraal van de diocesane priesterroeping is uitgewerkt.
Het is een mild, gemoedelijk boek, wijs en bedachtzaam, volkomen op de Vlaamse
psyche afgestemd en in de rustige toon geschreven die Mgr Cruysberghs eigen is.
Het stemt tot edelmoedigheid en geestdrift, maar zonder ooit hinderlijk opdringerig
of dweperig te worden, en zonder ooit in al te goedkoop enthousiasme de concrete
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moeilijkheden over het hoofd te zien. Een ideaal priesterboek, vooral voor landelijke
Vlaamse milieux.
De brochure van P. Pereira, even solied en zakelijk, evenzeer theologisch
gefundeerd, even realistisch beheerst, wortelt meer in de huidige Duitse toestanden:
het beklemmende na-oorlogse priestertekort, de diasporatoestanden, de
Ostvertriebenen, en een door leed en ontgoochelingen geharde, technisch-zakelijk
georiënteerde jeugd. Zijn werk richt zich rechtstreeks en uitsluitend tot de jeugd zelf,
en het draagt in voorstelling en stijl een veel heftiger, bewogener toon, al wordt het
ook nergens dweperig. Het beperkt zich niet tot het diocesane priesterschap, maar
bespreekt ook de klooster- en missionarisroeping. Een Nederlandse adaptatie van dit
boekje zou, vooral bij onze grote-stadsjeugd, veel goed kunnen doen.
L. Monden

Jean Guitton, De Maagd Maria. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1954, 208 pp.
De korte inhoud van dit mooie werkje over de H. Maagd wordt door de S. in een
inleidend hoofdstukje duidelijk beschreven.
Eerst houdt hij zich bezig met het leven van de H. Maagd in haar tijdelijk bestaan,
zoals wij dat volgens de bronnen kunnen reconstrueren. Vervolgens geeft hij een
geschiedkundig overzicht, hoe men in de Kerk gedurende de loop der eeuwen over
Maria gedacht heeft en hoe men aan zijn verering voor Maria uiting heeft gegeven
in woord, geschrift en beeld. In het derde onderdeel behandelt hij dan enkele punten
uit de dogmatische leer over Maria: Maria van de tijd en Maria van de eeuwigheid,
Maria en het ik van Christus, Maria en het werk van Christus, de H. Maagd als
eeuwige aanbidster, middelaar-
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ster, Maria en de Verlossing en de Verheerlijking. In het laatste deel toont S aan hoe
het Mariale denken licht werpt op bepaalde problemen van de hedendaagse mensheid,
met name op het probleem van de menselijke liefde en op dat van het tijdelijk bestaan.
Wat dit, voor ons land iets te Frans georiënteerd boek, zo aantrekkelijk maakt is
dat het gegroeid is uit een persoonlijk beleefde Mariadevotie. M.i. had S. meer
aandacht kunnen besteden aan het feit, dat Maria niet alleen moeder is van de
historische, maar ook van de mystieke Christus en dat van daar uit haar taak in het
vroomheidsleven van iedere mens verklaard moet worden.
P. Grootens

P. Oswald, C.P., De mystieke weg van de H. Paulus van het Kruis
(1694-1775), ordestichter, volksprediker en geestelijke leidsman. - Mook,
Paters Passionisten, 1954, 148 pp., f 4.90.
De H. Paulus van het Kruis, stichter van de Congregatie der Paters Passionisten, is
in Nederland niet algemeen bekend. Een beschrijving van zijn leven en zijn mystieke
leer, waarin hij afhankelijk is van Tauler, S. Jan van het Kruis, S. Franciscus van
Sales, zijn leer over de oefening van de gelijkvormigheid met Gods wil, waarmee
hij geheel in de traditie staat, zijn kruismystiek, vult dus wel een lacune.
Mijns inziens is het werkje niet erg helder geschreven. Hinderlijk is het voortdurend
aanhalen van de meest uiteenlopende schrijvers, wanneer de S. slechts algemene
zaken aanhaalt. Of de typeleer van Hymans-La Sense het karakter van de H. Paulus
erg verduidelijkt, betwijfel ik.
P. Grootens

André Frossard, Le sel de la terre. Les grands ordres religieux. - Tayard,
Parijs, 1954, 171 pp., Fr. Fr. 350.
Een spiritueel, soms ironisch geschreven boekje over de grote kloosterorden: de
benedictijnen en trappisten, de kartuizers en karmelieten, de dominikanen en jezuïeten,
tenslotte San Francesco en zijn zonen.
Het werkje is eerst en vooral geschreven voor ongelovigen, maar ook voor
gelovigen die weinig van het kloosterleven afweten. Men verwachte dan ook geen
diepe gedachten over het religieuze leven en de verschillende orden. Af en toe treft
een juiste typering, soms ook een minder juiste voorstelling, maar steeds zal de lezer
door de sprankelende stijl en de originele inkleding worden bekoord.
M. Dierickx

Dr J. Walterscheid, Das Leben Jesu (Religiöse Quellenschriften, 3). Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1954, 68 pp., D.M. 1,60.
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Deze vulgarisatie over de evangelische apocriefen leest men vlot en niet zonder nut.
De teksten worden gegroepeerd rond de jeugdjaren en de verrijzenis van Jesus. De
schrijver was het vooral te doen om door teksten de lezer zelf te laten oordelen over
de minderwaardigheid dezer fantasieproducten. Inderdaad de ruime teksten laten
duidelijk de afstand voelen tussen deze uitwassen en de soberheid der canonische
geschriften. Toch zouden we gewenst hebben, dat hier en daar de aandacht op die
verschillen werd gevestigd en het verbijsterend probleem dezer legendevorming in
't licht werd gesteld en vooral ook hoe deze voorstellingen toch eeuwenlang op onze
vroomheid, ikonographie, katechese enz. heeft nagewerkt.
A. Ampe

Mgr Dr P.C. van Lierde, Achter de bronzen poort; het centraal bestuur
van Christus' Kerk. - De Toorts, Haarlem, 1954, 216 pp.
Er is zeker allerwege belangstelling, zowel bij priesters als bij leken, voor de vraag,
hoe nu eigenlijk het bestuursapparaat van de H. Kerk functionneert. Mgr van Lierde
is, als sacrista van Z.H. de Paus en als inwoner van het Vaticaan bevoegd, om
uitvoerig op die vraag te antwoorden. Aan het eigenlijke werk gaat een inleiding
vooraf, waarin S. bespreekt: Het geheim van Christus, het geheim van Christus' Kerk
en het bestuur van Christus' Kerk. Dit is de geestelijke grondslag, waarop het uiterlijke
bestuursgebouw is opgetrokken. Vervolgens wordt de taak van de Paus en van de
Kardinalen behandeld, evenals de werkzaamheid, die op ieder der afzonderlijke
organen, de H. Congregaties, de rechtbanken en de officies, wordt verricht. In een
derde onderdeel worden uit het voorgaande enkele gevolgtrekkingen gemaakt,
betreffende het centrale bestuur en locale bestuur van Christus' Kerk, het centraal
bestuur en Christus' Kerk, het centraal bestuur en Christus.
P. Grootens
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Theologie en philosophie
Franciscus Marchesi, S.J., Summula Juris Canonici ad usum scolarum,
vol. III, De Processibus. - Albae Pompeiae, Editiones Paulinae, 1953, 16
× 24, 298 pp.
Het moet gezegd dat schrijver de kunst verstaat om door zijn duidelijke doorzichtige
formulering en door zijn zin voor systematische indeling een helder commentaar te
geven over het vierde boek van de Codex Juris Canonici: de Processibus.
Het is dan ook voor het onderwijs door zijn didactisch zeer verantwoorde uitleg
uitstekend te gebruiken.
Toch is het jammer dat men zo weinig vindt van een diepere achtergrond waartegen
de canones meer reliëf zouden krijgen. Het blijft meestal bij een zuivere weergave
en verklaring van de wettekst; en de band met de realiteit, in hoeverre men nl. dat
alles onderhoudt bij de verschillende rechtbanken, mist men zeer.
Ook hoeft de waardering van ons kerkelijk proces niet te leiden tot een zich
torenhoog verheven achten boven het civile procesrecht, dat er in de meeste staten
toch ook mag wezen. Een dergelijke hiep-hiep-hoera-stemming kan men op heden
moeilijk meer savoureren, zeker als men in de praktijk de feilen meemaakt van het
kerkelijk procesrecht, waar de mensen meer van merken dan van de zonder twijfel
grote kwaliteiten. Maar dit boek werd dan ook geschreven voor de school. Toch zou
het goed zijn als ook op de theologaten dergelijke gezichtpunten meer naar voren
werden gebracht.
Het huwelijksprocesrecht komt er wel erg mager van af. En op blz. 235 is de vraag,
of een katholiek rechter en advocaat zijn bijstand mag verlenen bij een civiele
echtscheiding, wel wat erg ongenuanceerd beantwoord met de volgende zin:
‘Probabiliter affirmative, cum non sit res intrincese mala, sed ob gravissimam causam:
e.g. ne increduli subintrent, et remoto scandalo quod ex multorum ignorantia oriri
potest. Pro advocatis requiritur insuper ut saltem altera pars legitimam petendi divortii
civilis causam habeat’.
J. Rietmeyer

Prof. Dr J.L. Palache, Inleiding in de Talmoed. Volksuniversiteits-bibliotheek, F. Bohn, Haarlem, 1954, XII-204 pp., f
3.90.
Deze inleiding van wijlen prof. Palache verscheen als onveranderde herdruk met een
biografische inleiding door prof. M.A. Beek. Ook werkte deze de literatuurlijst bij
en voegde een enkele noot toe. Het is een practisch boekje voor ieder die iets meer
wil weten over de Joodse religieuse buiten-Bijbelse literatuur en over de voor
buitenstaanders zo moeilijk te onderscheiden begrippen Midrash, Mishna en Talmud.
Schrijver licht ons op vlotte wijze in omtrent totstandkoming, historische groei,
aard en inhoud van de Talmudische literatuur. Hij is op dit terrein een bevoegde gids.
Vanzelfsprekend zullen er enkele punten naar voren komen waarin men het niet met
hem eens kan zijn, maar dit betreft voornamelijk zijn interpretatie van Christus'
optreden en van de historische tegenstelling tussen het Jodendom en de christelijke
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Kerk.. Toch tracht hij blijkbaar in de weergave van dit laatste objectief te zijn en
verheelt hij niet dat er fouten gemaakt zijn van Joodse kant, zomin als het onze
bedoeling zou zijn alle misvattingen en onrechtvaardigheden door christenen begaan
te ontkennen.
Tenslotte doet verschil van mening op enkele van deze punten niet direct veel af
aan de positieve gegevens welke de schrijver aanvoert omtrent de Talmud en dus
aan de eigenlijke waarde welke zijn werkje voor ons heeft.
H. Suasso

Aristoteles, Ethica nicomachea, vert. R.W. Thuijs, O.P. (Klassieke Galerij,
84). - De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1954, XII-306 pp., Fr. 60.
Met de ethica van A. is elke westerling meer bekend dan hij zelf weet. Zij ligt aan
de grondslag van heel onze moraal. De vlotte Nederlandse vertaling, welke P. Thuijs
ons ervan bezorgd heeft, stelt voortaan iedereen in staat zich hiervan te vergewissen.
Te meer daar A.'s ethica geen moeilijke lectuur is. Evenmin een dor tractaat. Zij is
een filosofische beschrijving der verschillende zedelijke deugden, door wier
beoefening de mens komt tot het geluk. Alleen kent dit aristotelisch geluk nog niet
het transcendente perspectief, dat pas door het christendom voor de mens geopend
werd. Zoals men weet, bevat dit werk van A. de mooie en beroemde hoofdstukken
over de menselijke vriendschap.
L. Vander Kerken

Streven. Jaargang 8

564

Prof. Dr H. Robbers, S.J., Existentialisme. - Uitg. no. 629 van het Geert
Groote Genootschap te Den Bosch, (z.j. 1954), 67 pp.
Dit boekje is een tweede druk van de brochure van 1948. Deze druk is echter
aanzienlijk omgewerkt en heeft daar zeer veel bij gewonnen. In klein bestek vindt
men hier heldere voorlichting. Na een algemene inleiding volgen enkele notities over
Kierkegaard en Nietzsche. Daarna uitvoeriger uiteenzettingen over Heidegger, Jaspers,
Sartre en Merleau-Ponty, met een kleine notitie over Camus. Tenslotte wordt in een
aanhangsel over Marcel gesproken en volgen enkele bladzijden over de betrekkingen
tussen existentialisme en Christendom. Omdat Marcel geen existentialist genoemd
wil worden, wordt hij afzonderlijk behandeld. De consequentie zou dan eisen ook
Heidegger een afzonderlijke behandeling te geven.
B. Delfgaauw

Hilda Graef, Leben unter dem Kreuz. Eine Studie über Edit Stein. - J.
Knecht, Frankfurt, 1954, 312 pp., D.M. 12.80.
Weinig grote persoonlijkheden zijn zo aantrekkelijk als die van Zuster Dr Ed. Stein.
In haar leven hebben de grote geestelijke krachten, die het mensdom bewegen, elkaar
ontmoet en een zeldzaam evenwicht bereikt. Jodendom en Christendom, rede en
geloof, contemplatie en actie, filosofie en mystiek, phenomenologie en thomisme,
geest en gemoed, leven in de wereld en kloosterleven, geborgenheid en
martelaarschap: al deze contrasten hebben zich als het ware verzoend in de
persoonlijkheid van Edith Stein. Zij heeft alles weten te herleiden tot de diepe grond
van de ziel, waar alles één wordt, waarin alles zijn wortelen en zijn verklaring vindt.
Het leven van Edith Stein demonstreert op elke bladzijde de vruchtbaarheid van de
ingetogenheid. Aan de ingetogenheid heeft zij ook haar schoonste bladzijden gewijd
in haar twee grote werken Endliches und Ewiges Sein en Kreuzwissenschaft.
Deze nieuwe levensbeschrijving is gebaseerd op de vorige biographische schets
van E. Stein door Zr Renata a Spiritu Sancto, maar werd aangevuld door een analyse
van de verschillende geschriften van Edith Stein. Deze samenvattingen werden met
grote zorg gemaakt, maar misschien werd aan de oorspronkelijke schoonheid van
Edith Steins persoonlijke opvattingen wel wat te kort gedaan door een te angstvallige
benadrukking van de verschillen van haar denken met hetgeen door de schrijfster als
‘de’ eigenlijke filosofie wordt beschouwd. Het lijkt ons weinig belangrijk, dat Edith
Stein vele neo-scholastieken niet heeft gelezen; zij brengt ons iets heel anders, iets
dat ons de echte S. Thomas veel dichter schijnt te benaderen, omdat het a.h.w. direct
uit het leven van de geest is gegrepen.
Dit boek is een ideale lectuur voor ieder ontwikkelde, die enige behoefte heeft aan
diep menselijk en geestelijk leven.
F. De Raedemaeker
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Louis Janssens, Droits personnels et autorité (Questions de Morale). Nauwelaerts, Leuven, 1954, IV-80 pp., Fr. 36.
Deze korte maar inhoudsvolle studie over het moeilijke probleem van de verhouding
tussen de persoonlijke rechten en het staatsgezag werd geschreven van uit een
christelijk personalistisch standpunt. Het personalisme beschouwt de menselijke
persoon als een absolute waarde, maar het distantiëert zich van het individualisme
door de persoon te zien als essentieel in verhouding staande tot de wereld, tot de
anderen en tot God.
De persoon is dus aangewezen op de gemeenschap, om de waarden te realiseren,
waardoor hij zich precies als persoon zal ontwikkelen. Door zich aan het gezag te
onderwerpen, dient hij rechtstreeks de ontwikkeling van de objectieve waarden van
de gemeenschap, maar onrechtstreeks het subjectieve goed van alle personen en dus
ook van zichzelf.
Wat dus tenslotte primeert is het ‘bonum personarum’, en wel van elke persoon
en van alle gemeenschappen, waarin deze persoon zich realiseert. De staat moet dus
de rechten van de persoon en van de kleinere gemeenschappen eerbiedigen. Vandaar
het beginsel, dat als maatstaf voor de uitoefening van het gezag moet dienen: zoveel
vrijheid als mogelijk en zoveel staatstussenkomst als noodzakelijk. Deze tussenkomst
kan drie vormen aannemen: de staat moet vooreerst het bestaan van de rechten van
de personen verzekeren en verdedigen (negatieve rol van het staatsgezag): hij moet
vervolgens door aanvullende tussenkomsten de wil of het vermogen van de individuen
waar deze tekortschieten steunen, en hij zal ten derde op positieve wijze het
gemeenschapsleven zo organiseren, dat alle personen aan de objectieve waarden van
de gemeenschap kunnen deelnemen. Deze
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beginselen worden tenslotte door de schrijver toegepast op de huidige sociale
problemen inzake onderwijs, de sociale verzekeringen, de sociale wetgeving, de
sociale geneeskunde enz.....
Alhoewel er op de allerlaatste problemen van de betrekkingen tussen persoon en
gemeenschap niet uitvoerig wordt ingegaan (zo ontbreekt b.v. een preciese definitie
van de ‘Staat’) toch is deze studie zeer ernstig gefundeerd. Zij munt tevens uit door
haar helderheid en door de weloverwogen stellingname in de meest acute sociale
problemen van onze tijd.
F. De Raedemaeker

Max Scheler, L'idée de paix et le pacifisme, trad. R. Tandonnet
(Philosophie de l'Esprit). - Aubier, Parijs, 1954, 150 pp.
Dit boekje bevat de vertaling van een reeks voordrachten, die Max Scheler te Berlijn
in 1927 heeft gehouden, en die eerst na zijn dood in 1931 werden gepubliceerd. De
grote filosoof betoogt, dat de gedachte van de ‘eeuwige vrede’ in tegenstelling met
het absoluut bellicisme van Hegel, Nietzsche e.a., een positieve idee is, waarvan de
verwezenlijking mogelijk is. Maar die verwezenlijking lag voor hem, in 1927, nog
in een ver verschiet, en leek hem niet onmiddellijk realiseerbaar, daar een idee slechts
werkzaam is, wanneer zij samenvalt met grote, concrete nationale en internationale
belangen, die van de idee onafhankelijk zijn. De verschillende vormen van pacifisme,
alhoewel ze alle enige waarde hebben, kunnen toch de eeuwige vrede niet onmiddellijk
in werkelijkheid omzetten. Scheler onderscheidt dan met zijn gewone
phaenomenologische scherpte het heroïsch pacifisme (dienstweigering), het christelijk,
liberaal-economisch, het juridisch, het marxistisch, het conservatief en het cultureel
pacifisme. De ware houding schijnt hem te zijn een principieel pacifisme (vast houden
aan de idee) en een instrumenteel militarisme (met de mogelijkheid en zelfs de
waarschijnlijkheid van 'n nieuwe oorlog rekening te houden). Alleen zo kan men de
voor ons niet te voorziene tijd voorbereiden, waarin de ingeboren machtsdrang van
de mens zich niet langer zal richten tot de evenmens, maar uitsluitend op de beheersing
van de lagere natuurwezens.
De lezing van dit werkje doet buitengewoon actueel aan en werkt verhelderend.
De verstandige lezer zal zelf corrigeren, dat volgens de katholieke leer - die in 1927
door Scheler reeds was verlaten - de oorlog geen noodzakelijk gevolg is van de
erfzonde en dat het ‘natuurrecht’ van de katholieke filosofie en theologie niet in het
gedrang wordt gebracht door ‘le droit naturel relatif historiquement’, dat zelf moet
steunen op een algemeen natuurrecht. De vertaling is uitstekend en de inleiding en
de sobere nota's van R. Tandonnet verhogen de waarde van dit interessant geschrift.
F. De Raedemaeker

Dr P. Clausing, De geestelijke vrijheid en haar geschenk. Vier lezingen
naar aanleiding van het boek ‘De mens in de knoop’. - A.W. Sythoff,
Leiden, 1954, 80 pp., f 2.40.
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In deze vier lezingen neemt Dr Clausing de hoofdgedachten van zijn boek (besproken
in K.C.T. April 1954) nog eens op, om ze onmiddellijk dienstbaar te maken aan de
praktijk van het godsdienstig gesprek.
Het gebeurt weer in de taal van de moderne leek, met hetzelfde originele
woordgebruik en een voorstellingswijze, die ons uit de bêtha-wetenschappen
vertrouwd is. Deze gebonden en meer overzichtelijke vorm heeft weliswaar ingeboet
aan getuigende kracht, waar gesproken wordt over de mystieke verbondenheid met
God. De o.i. zwakke kanten van schrijvers visie en betoog komen ook duidelijker
uit. Is dit laatste misschien al geen verlies te noemen, op vele andere punten bieden
deze lezingen zeker positieve winst. Met name geldt dit voor de eerste lezing, getiteld
‘geestelijke vrijheid’, waar Dr Clausing spreekt over de wetenschappelijke eerlijkheid
en openmindedness als noodzakelijke voorwaarden voor een vruchtbaar gesprek.
Veel van wat hier wordt behandeld in tien punten, aangevuld door ‘zeven regels voor
alle dag’ is zo raak, zo uitermate practisch en dienstbaar aan het doel, dat ieder die
belangstelt in het godsdienstig gesprek hiervan zou moeten kennis nemen. In de
tweede lezing geeft de bespreking van de brochure ‘Humanisme en religie’ van het
Humanistisch Verbond, een levend voorbeeld van die open-mindedness én
onomwonden eerlijkheid in het gesprek. Dat Dr Clausing grote stukken van de
godsdienstige werkelijkheid nog niet ziet, komt in de derde lezing heel sprekend tot
uiting o.a. in de bewering dat Jesus Christus voor de moderne mens nooit anders dan
in een herinneringsbeeld tegenwoordig is. Er zijn ‘werkelijkheids-
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aanwijzingen’ te over, die deze bewering loochenstraffen. Maar doen wij, Katholieken
van alle dag, wel wat wij kunnen om van onze levende eenheid met en in Christus
te getuigen in een voor anderen verstaanbare en aansprekende taal? Het is niet alleen
door vooroordeel en gebrek aan ontvankelijkheid dat de ‘werkelijkheidsaanwijzingen’
niet of zo moeilijk worden gezien. Tot slot spreekt Dr Clausing over het geschenk
door de geestelijke vrijheid geschonken. Dat geschenk is niet de mystieke ervaring
en het Geloof, maar wel het zien van de totaliteit van alle mystieke feiten in alle
godsdiensten en levensbeschouwingen. En door dit zicht heeft de mens de grootste
kans om in een beleving ook te ontvangen wat het verstandelijk oog reeds ziet. Het
is wat wij Katholieken noemen: het openstaan voor de Genade, door het openstaan
voor de waarheid. En dit is zeker werkelijkheid. Maar wordt de werkelijkheid niet
nog meer en dieper gevat door de bewering om te keren. De volle geestelijke vrijheid
is een geschenk, dat wij ontvangen in de godsdienstige mystieke relatie, want zij
wordt geboren uit het Geloof.
Ir P. van Hardenberg

E.W.F. Tomlin, Simone Weil. - Bowes and Bowes, Cambridge, 1954, 64
pp., 6 sh.
Dit boekje van ruim dertig duizend woorden (meer dan het formaat doet vermoeden)
verschijnt in de serie ‘Studies in Modern European Literature and Thought’. Hiermede
is het karakter van deze verhandeling juist aangegeven; gezien het leven van deze
Joodse vrouw in zulk een curieuze verbondenheid staat met haar denken, last schr.
een goede levensschets in. Het boekje is helder geschreven en vigoreus. Misschien
wat te vigoreus, vooral waar schr. zijn oordeel uitspreekt over de eigenaardigheden
in doen en denken van deze vrouw. Het is net iets te apodictisch. Dit draagt er niet
toe bij vertrouwen te wekken; wanneer we bovendien bemerken dat de opinies van
schr. zelf over philosophische en theologische onderwerpen danig gehavend blijken
door verward denken, wordt ons vertrouwen in zijn oordeel nog meer geschokt. We
willen onze kritiek in twee punten samenvatten. Simone Weil past niet in de gewone
categorie van de jonge vrouw: dit betekent niet noodzakelijk dat ze daarom ‘raar’
was; het kan ook betekenen dat ze te groot was voor deze als normaal geaccepteerde
categorie. M.a.w., schr. neemt zonder meer aan dat wat wij, moderne mensen, als
normaal aanvaarden, in feite ook normaal is. Nu vinden we deze voor velen evidente
waarheid op zijn minst dubieus. Het zou wel eens kunnen zijn dat hetgeen men nu
als abnormaal beschouwt, eigenlijk eerst het meest menselijke is. Hiermede loopt
parallel een bekend woord dat spreekt van dwaasheid die wijsheid is.... en dit is een
geïnspireerd woord. We geven toe dat Weil niet past in het gewone stramien; naar
onze mening is ze te groot voor ieder patroon, schabloon, of hoe men het ook noemen
wil: dit laat te weinig ruimte voor het persoonlijk eigene, waaraan zij zo rijk was.
De tweede fout door schr. gemaakt is dat hij de gedachten, de meningen, de
gevoelens, de reacties, heel het innerlijk geestelijk leven van deze vrouw tot een
soort systeem wil terugbrengen dat rationeel te verantwoorden is. Ofschoon hij zich
ver uit de buurt houdt van neurose, pathologische psychologie and psychiatrie en het
‘eigenaard’-ige van Weil niet beschouwt als een soort ziekte, slaagt hij er van de
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andere kant toch niet in om haar geestelijk leven te laten zien als iets uitzonderlijks,
als ver uitrijzend boven het normale vlak van denken en ervaren. In zijn interpretatie
van de denkwijze en denkwereld ontstijgt hij zelf nooit het zuiver rationele, hierdoor
het volledig-menselijke beperkend tot het intellect met nauwelijks enige ruimte voor
het hart ‘et ses raisons’, terwijl hij het werken van een boven de natuur uitreikende
genade geheel buiten sluit. Mogelijk dat hij hierbij verkeerd is ingelicht door een
wankele theologie, alsof God zijn genadewerk moet beperken tot de zichtbare leden
van de Kerk, en daarvan iedere Jood of andersdenkende moet weren.
Men trekke uit deze kritiek die het wezenlijke van deze korte studie raakt, niet de
conclusie dat het geheel waardeloos is. Instructief en stimulerend is het zeker, en
volop het lezen waard, maar de gesignaleerde lacunes beletten dat hier het laatste en
diepste over Simone Weil gezegd werd.
W. Peters
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Literatuur
Victor E. van Vriesland, Spiegel van de Nederlandse Poëzie door alle
eeuwen 1940-1955. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1954, 396 pp., f 8.90.
Dit derde deel van van Vrieslands gedichtenverzameling, waarvan het eerste de
dichters tot 1900, het tweede die van 1900 tot 1940 bevatte, biedt gedichten van de
laatste veertien jaren. Het is een voortreffelijke en ongewoon rijke bloemlezing. De
samensteller moet alles wat er op dichtgebied verschijnt hebben bijgehouden, hebben
gewikt en gewogen. Zowel zijn kennis als zijn smaak zijn bewonderenswaardig. Er
zijn wellicht over détails bemerkingen te maken - zo bijvoorbeeld dat de Vlaamse
dichters niet te ruim vertegenwoordigd zijn -, maar bij zoveel acribie en eruditie
verstomt alle critiek. Hoewel van Vriesland geen wetenschappelijk werk wilde
leveren, vertegenwoordigt het gehele werk en ook dit derde deel een stevige dosis
wetenschap. Dit laatste deel licht voortreffelijk in over wat er de laatste jaren in
Nederland aan poëzie verscheen.
J. van Heugten

Windroos-Serie
Hans Warren, Leeuw lente. - 1954, 41 pp., f 3.50.
W.J. van der Molen, De onderkant van het licht. - 1954, 43 pp., f 2.75.
Jaap Harten, Studies in daglicht. - 1954, 39 pp., f 2.25.
Uitg. Holland, Amsterdam.
De Windroos, onder redactie van Ad den Besten, publiceert twee nieuwe bundels
poëzie, een van W.J. van der Molen en een van Jaap Harten. Van der Molen slaat in
deze gedichten een nieuwe toon aan, minder egotistisch en larmoyant dan in vroegere
bundels. Zoals de titel reeds aangeeft, heeft men hier te doen met een eigenaardige
visie op de werkelijkheid, op de dingen van natuur en omgeving. Jaap Harten, een
nog jong dichter, schrijft een bundel vol puzzles en raadsels.
Hans Warren, een Zeeuw die in Frankrijk woont, gaf vroeger reeds een paar bundels
gedichten uit, die zich niet al te ver van het oude begrip poëzie verwijderden. In
Leeuw Lente maakt hij een zwenking in de richting der experimentelen. In exuberante
verzen zingt hij zijn levensjubel uit, pathetisch en hartstochtelijk, met een zuidelijke
gloed en levensdrift.
J. van Heugten

Klassieken uit de Nederlandse letterkunde. Dr W. van den Ent, Karel
ende Elegast. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954, 71 pp., f 1.60.
Een uitgave in de ‘Serie Klassieken uit de Nederlandse Letterkunde’ van Karel ende
Elegast in gemoderniseerde spelling. Een uitgave dus die de bedoeling heeft de lezers
de toegang tot het dichtwerk te vergemakkelijken. Een zeer heldere, zakelijke en
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sympathiek geschreven inleiding gaan aan de tekst vooraf. Een zeer geslaagde en
daarom zeer aan te prijzen uitgave.
Joh. Heesterbeek

Zwolse Drukken en Herdrukken.
Nr 13. Dr J.J.M. Mak, Amijs ende Amelis. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle,
1954, 73 pp., f 1.75.
Als dertiende nummer der Zwolse Drukken en Herdrukken heeft Dr Mak het
eigenaardige verhaal der twee vrienden Amijs en Amelis, voorzien van verklarende
noten e.d. uitgegeven.
De Middeleeuwse tekst is die van Jacob van Maerlant, waarnaast de Latijnse bron
van de Middelnederlandse berijming is afgedrukt. Een uitvoerige studie waarin over
oorsprong, sprookjesmotieven, enz. gehandeld wordt, bereidt de lezer voor op het
verhaal. Dr Mak heeft de zaak ernstig bestudeerd waarvan zijn inleiding rijkelijk
getuigenis aflegd.
Joh. Heesterbeek

Jacques Suffel, Anatole France par lui-même, 192 pp.
J.-M. Domenach, Barrès par luimême, 192 pp.
Paul Gazagne, Marivaux par luimême, 192 pp.
Edit. du Seuil, Parijs, 1954, geïll.
Een nieuw trio komt de reeds zo gunstig bekende reeks Ecrivains de toujours
aanvullen. Steeds hetzelfde interessante procédé: de auteurs leren kennen door ruim
gekozen teksten uit hun werk, ingeleid door een studie waarin persoon en ideeën in
hun genese en ontwikkeling worden toegelicht, en smaakvol verlucht door een weelde
van beelden en documenten die ons terugvoeren naar de tijd waarin het werk is
ontstaan.
Nochtans, iedere studie veronderstelt een stellingname. Zo doet Suffel een poging,
niet om France's uitzonderlijk schrijverstalent, dat door niemand bestreden wordt,
maar om de persoon zelf en zijn
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vaak contradictorische gedragingen aanvaardbaar te maken. Domenach tracht Barrès,
die thans niet meer gelezen wordt, te rehabiliteren, door te wijzen op de grote
schrijvers die uit hem zijn voortgekomen en op de waarde van het barresiaans
getuigenis: zijn besluit is echter niet bijster overtuigend. Gazagne tenslotte, die de
bloemlezing in zijn studie zelf heeft ingewerkt, toont aan, in welke mate Marivaux
de schepper was van een nieuw genre, en dat het een grove misvatting is hem
aansprakelijk te stellen voor datgene wat de literatuurhistorie onder de naam van
marivaudage heeft gebrandmerkt.
J. Dax

Cultuurleven
Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte. 6. Aufl. - Otto Müller-Verlag, Salzburg,
1953, 268 pp., 64 Afb., geb.
De eerste uitgave van Verlust der Mitte kwam van de pers in December 1948. In
1953 verscheen de zesde met op het stofomslag de aanprijzing ‘dat het boek moest
gerekend worden onder de belangrijkste cultuur-kritische werken sinds Oswald
Spengler’. Een werk dat ophef heeft gemaakt. Met een zekere schroom slechts durft
men het aan om bij deze zesde uitgave de faam te toetsen aan de waarde.
Onmiskenbaar is het een verdienste dat hier voor het eerst zovele interessante
documentatie uit verschillende publicaties bij elkaar werd gebracht en meestal zo
dat de inwendige samenhang duidelijk wordt. Ook is de opzet van het boek,
uitgesproken in de ondertitel ‘Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als
Symptom und Symbol der Zeit’ belangwekkend. Zelfs kunnen we toegeven dat de
grondidee juist is: de 19e en 20e eeuw schijnen als taak te hebben in een ongehoord
historisch experiment aan te tonen dat de stelling van de autonome mens een mythe
is.
Het specifieke echter van het werk is dit aan te tonen langs de weg van de beeldende
kunst. Die weg was aangewezen. Het is de rijkste en de zinvolste. Maar juist hier,
menen we, heeft Sedlmayr gefaald door zich te laten verleiden tot soms erg primaire
en zelfs onjuiste interpretaties. We geven gaarne toe dat de weg van Sedlmayr nieuw
is en dat voorstudies voor vele punten ontbreken. Maar dit neemt niet weg dat
Sedlmayr op deze wijze zijn eigen thesis heeft verzwakt en geschaad.
Toch blijft het een grote verdienste van dit werk, zoals van het ganse oeuvre en
van de persoonlijkheid van de auteur, barricades omver te lopen. Jammer genoeg
slaat hij er dikwijls verder zelf nieuwe op.
G. Bekaert

F. Messserschmid, e.a., Musische Bildung. Wesen und Grenzen (Weltbild
und Erziehung, 4). - Werkbund-Verlag, Würzburg, 1954, 96 pp., D.M.
3.90.
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Dit boekje is een verstandig pleidooi om in de opvoeding aan het musische een
ruimere plaats te gunnen. Dit beperkt zich niet enkel tot een beoefening der muziek,
maar omvat alles wat het leven van de jonge mens tot een bevrijdende harmonie van
de geest en tot een gezonde ritmische eenheid van ziel en zinnen zal opvoeren. Immers
‘das Musische ist das Geistige im Gewande des Sinnlichen’, tevens geestelijke
verfijning der sensibiliteit en spontane sensibilizering van de geest. Te goeder tijd
komt dit boekje herinneren aan wie het mocht vergeten, dat opvoeding en onderwijs
in de eerste plaats ‘de ganse mens’ te vormen hebben en deze onvervangbare totaliteit
niet aan het verwerven van versnipperde bekwaamheden mogen prijsgeven.
L. Vander Kerken

Theodor Bovet, Die Ordnung der Freiheit. Eine Anthropologische
Betrachtung über Kunst und Technik in der Gemeinschaft. Katzmann-Verlag, Tübingen, 272 pp., geb. D.M. 8,80.
Het was onnodig dat Dr med. Th. Bovet zich in de inleiding van zijn boek excuseerde
om de tekorten aan systematiek. Over alles wat hij zegt ligt een zo warme en ruime
menselijkheid dat men het werk gaarne aanvaardt met de tekorten die er zijn. Deze
studie, het laatste deel van de reeks ‘Der Mensch und seine Ordnung’, is niet
belangrijk om de scherpte van schrijvers inzichten noch om de logica waarmede deze
inzichten worden ontwikkeld. De veelzijdige belezenheid - Bovet beweegt zich op
alle gebieden van de menselijke activiteit - dient alleen om een wijze overtuiging te
illustreren: de menselijke vrijheid is geen losbandigheid maar een positieve gerichtheid
naar God, de medemens en het werk, waarin de mens Gods scheppingskracht verder
beleeft. Deze menselijke vrijheid wordt op een anthropologisch-essayistische wijze
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bestudeerd ‘in de kunst en de techniek in de gemeenschap’. Het boek is echter ruimer
dan deze ondertitel laat vermoeden. Weinig blijft er in dit boek onvermeld.
G. Bekaert

M. Huerlimann en P. Clemen, Gotische Kathedralen in Frankreich. Atlantis Verlag, Zürich, 1954, 212 pp., 196 foto's, 31 × 23 cm., Zw Fr.
33,30.
Op dit platenalbum, dat iedere kunstminnaar sinds lang kent en gebruikt, nog
terugkomen ware overbodig zo het niet bij de laatste uitgave een andere gestalte had
gekregen. De vroegere uitgaven bevatten een 160 platen enkel over vier gothische
kathedralen, Parijs, Chartres, Reims en Amiens. Deze keuze is iets ingekrompen wat
het aantal foto's en ook wat de grootte ervan betreft. Dit verlies wordt echter
ruimschoots vergoed door de foto's van een veertiental andere gothische kathedralen
in Frankrijk en door een korte uitleg bij elk der platen van de hand van Prof. Dr Peter
Meyer.
De opzet van het werk bleef overigens ongewijzigd: de schoonheid van de
kathedraal laten zien in haar veelzijdigheid van bouw- en beeldhouwwerk zoals deze
de bezoeker telkens weer aangrijpt.
De keuze van de platen en de druk is over het algemeen van goede kwaliteit.
Opvallend is echter dat sommige cliché's, die blijkbaar in de vorige uitgaven dienst
deden, nu niet meer zo scherp zijn.
G. Bekaert

Walter Dirks, Bilder und Bildnisse. - J. Knecht-Carolus-Druckerei,
Frankfurt/M., 1954, 80 pp., 17 pl., geb. D.M. 9,80.
‘Men kan er toch rustig over praten’, zegt W. Dirks ergens in zijn inleiding als
verontschuldiging voor het feit dat hij schilderijen met woorden tracht te benaderen.
Voor allen die over plastische kunsten het woord voeren is dit inderdaad het beste
excuus en voor het fijnzinnige werk van W. Dirks de beste typering. Het zijn rustige
gesprekken bij een zeventien schilderijen - niet alle meesterwerken - waarin langs
verschillende wegen gezocht wordt de menselijke kern te benaderen. Soms zijn deze
gesprekken directe interpretatie, soms, - vooral bij de portretten - wijdlopende
paraphrase. Wie de uitgeverij Knecht kent, weet dat dit boek ook typografisch van
eerste rang is.
G. Bekaert

Geschiedenis

Streven. Jaargang 8

Prof. Dr P.J. Bouman, Van Renaissance tot Wereldoorlog. Een
cultuur-sociologische studie. - H.J. Paris, Amsterdam, 1954, 4de druk,
311 pp., f 7.90.
De om zijn sociologische studiën gunstig bekende Groningse hoogleraar Dr Bouman,
die door zijn bestseller Revolutie der Eenzamen enige vermaardheid verwierf, bezorgt
ons de vierde uitgave van een in 1938 voor het eerst verschenen boek. Onder zijn
talrijke werken is, naar zijn eigen oordeel, dit nog steeds het beste.
In zijn Inleiding verklaart hij dat het de historicus ‘thans minder gaat om de kennis
dan om de interpretatie van de lange reeksen gegevens’, en ‘dat de geschiedschrijving
een cultureel-dienende wetenschap is’. Voegen wij er nog aan toe dat de auteur zijn
onderwerp cultuur-sociologisch benadert en van af de 19e eeuw de volle nadruk op
de economische en sociale factor legt, en wij weten in welke geest dit forse boek is
geschreven.
Het gaat om de West- en Midden-Europese cultuur - die hij vaak, wellicht te vaak,
tegenover elkaar stelt - binnen de vierhoek Liverpool-Königsbergen-Rome-Marseille,
sedert de renaissance het evenwicht der middeleeuwse cultuur verbrak. Bij zijn
zoeken naar de zin van de vier, vijf eeuwen ontwikkeling die op ‘een grenzeloze
verwarring’ uitliepen, betoogt hij, dat niet het verstand, maar alleen de godsdienst
deze kan aangeven. En hij eindigt met enige mooie bladzijden over de nood aan en
de zending van een dieper beleefd christendom.
In dit boek met zijn aaneengesloten synthesen zijn vanzelfsprekend hier en daar
fouten ingeslopen. Meer hinderend zijn de volgehouden abstracte voorstelling en de
uniforme, bijna eentonige stijl. Toch heeft de innerlijke waarde dit cultuurhistorisch
boek terecht een ruime lezerskring bezorgd.
M. Dierickx

Maurice Colinon, L'Eglise en face de la Franc-Maçonnerie (Bibliothèque
Ecclesia. 2). - Arth. Fayard, Parijs, 1954, 191 pp.
De vrijmetselarij is hoogstwaarschijnlijk ontstaan uit katholieke gilden van metse-
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laars in de schaduw der middeleeuwse kathedralen. Pas op het einde der 17e eeuw
werden deze katholieke gilden, die zich nu aan liefdadigheid wijdden, in Engeland
Anglikaans. De eerste Groot-Loge werd in 1717 te Londen opgericht door de
samensmelting van vier dergelijke gilden. Volgens haar constituties erkende de
Vrijmetselarij de grote Wereldbouwer, werkte aan de zedelijke en humanistische
verheffing van de mensen en was een uitgesproken geheim genootschap. Om bepaalde
redenen, die de auteur nader verklaart, maakten de pauselijke veroordelingen van
1738 en 1751 althans in Frankrijk en zelfs in de Zuidelijke Nederlanden weinig
indruk, zodat, tot aan het concordaat in 1801, zeer vele katholieken en ook geestelijken
er deel van uitmaakten. Ook de katholieke en pausgezinde Joseph de Maistre was
vrijmetselaar! Pas na het midden der 19e eeuw kwam de Franse vrijmetselarij in
anticlerikaal en politiek vaarwater.
De strekking van het hele boek is: zoals de katholieken met de protestanten en
orthodoxen weer het gesprek hebben opgenomen om de eenheid te herstellen, zo
moeten wij met de vrijmetselaars contact nemen om hen hun katholieke oorsprong
weer bewust te maken. P. Bertheloot S.J., die voortdurend geciteerd wordt, werkt
sinds jange jaren in deze richting.
In dit werk gaat het hoofdzakelijk over de Franse Vrijmetselarij. Zoals men weet
belijden de Engels-Amerikaanse vrijmetselarij en de Duits-Noordse het geloof in
God en houden zich meestal buiten de politieke actie, twee kenmerken waardoor ze
zich gunstig van de vrijmetselarij in de Romaanse landen onderscheiden.
M. Dierickx

Oskar De Smedt, De Engelse Natie te Antwerpen in de 16e eeuw
(1496-1582). Deel II. - De Sikkel, Antwerpen, 1954, VI-744 pp., 4 pl., Fr.
400.
In het eerste deel van dit werk behandelde de auteur de wisselende betrekkingen
tussen de Merchants Adventurers en Antwerpen in de 16e eeuw (zie onze bespreking
in Streven, IV1, 1950-1951, p. 445). In dit lijvige tweede deel bespreekt hij tevens
synthetisch en met een weelde van details de innerlijke organisatie van de Engelse
Natie te Antwerpen en haar veelzijdige bedrijvigheid.
Deze natie met haar 3 à 400 exporteurs vormde de belangrijkste groep onder de
zes naties, die samen een duizendtal leden telden. Zij eiste dat alle fellows Britse
onderdanen bleven, vaardigde eigen wetten en verordeningen uit en hield een streng
toezicht op het zedelijk leven van haar leden. Sinds 1550 was zij gevestigd in het
huis van Liere, de huidige Sint-Ignatiushandelshogeschool.
De fellowship had geen eigen kapitaal noch vloot, maar groepeerde en beschermde
de gezamenlijke fellows die op persoonlijk risico handel dreven. De Merchants
Adventurers voerden vooral onbereide Engelse lakens in, die dan verder te Antwerpen
werden geverfd en bereid, maar ook lood, tin, steenkolen, huiden, bier, enz.
Daarentegen exporteerden ze voornamelijk lijnwaad en andere textielproducten,
tapijten, metalen, ammunitie, paarden, boeken, kunstwerken, enz. naar Engeland.
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Tenslotte beschrijft de auteur hoe Antwerpen voor de verspreiding van het
protestantisme in Groot-Brittannië, o.a. door het drukken van bijbels, een zekere rol
heeft gespeeld.
De ervaren auteur, tevens geleerde en zelf handelaar, biedt een massa gegevens
over heel het handelsleven en het verkeer te Antwerpen en over het geldwezen en
de beurstransacties aan de grootste wereldbeurs van die tijd. Zo kan hij ook de
statistieken van Goris aanvullen en aantonen dat de Merchants Adventurers in
1543-1545 bijna zoveel over de Schelde vervoerden als alle andere naties samen.
Op blz. 740 staat een storende fout. Het hoofdstuk 333 gaat over de goederenomzet
en niet over het sociale leven.
Verder hebben wij niets dan lof voor deze degelijke monografie. Wij kunnen
slechts wensen dat, nu de studies van Goris, Beuken en Häpke de betrekkingen van
Antwerpen met de Zuideuropese naties en met de hanze hebben bestudeerd, de auteur
een synthetische studie zou schrijven over Antwerpen als beurs en handelscentrum
in de 16e eeuw.
M. Dierickx

Prof. Mr Eg. I. Strubbe, Inleiding tot de historische critiek. - N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 192 pp., ing. Fr. 100, geb. Fr.
125.
‘Deze Inleiding is niet opgesteld ten behoeve van de historische navorser, maar van
de historisch-belangstellende lezer’ zo begint het Woord Vooraf: zij leert niet een
historische studie schrijven, maar deze op verantwoorde wijze waarderen.
Op een verhalende en toch degelijke
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wijze spreekt de auteur over de historische critiek en over het wezen, het doel en de
indeling der geschiedenis, daarna over de historische bronnen en de methode om die
te gebruiken, dank zij de bronnencritiek en de hulpwetenschappen, om dan enkele
bladzijden te wijden aan de historische synthese. De tweede helft van het boek geeft
een overzicht van de geschiedschrijving van af de Oudheid tot op onze dagen, en
biedt hierbij korte maar grondige beoordelingen van een vijftigtal grote historici van
Herodotus tot Pirenne. De waarde van dit boek wordt nog aanmerkelijk verhoogd
door de uitgebreide en goed gekozen bibliografie, die op elk der twaalf hoofdstukken
volgt. Hier had ook de nieuwe Historia Mundi, Bern, 1952 vlg., waarvan reeds twee
delen verschenen, vermeld mogen staan.
Dit boek van de knappe Gentse hoogleraar Mr Strubbe is dan ook voor studenten
een onmisbare handleiding en biedt leken de gelegenheid eens in de werkkamer van
de geschiedschrijver na te gaan hoe een waardevol historisch werk tot stand komt.
M. Dierickx

Albert Garreau, Saint-Empire. - La Colombe, Parijs; Edit. Universitaires,
Brussel, 1954, 214 pp., Fr. 158.
De auteur kiest vier markante persoonlijkheden uit, geboren omstreeks 1770 en
gestorven tussen 1829 en 1859, die allen op de gedachtenstromingen van hun tijd
een grote invloed hebben uitgeoefend: Metternich, de beroemde kanselier van
Oostenrijk, Friedrich von Gentz, de knappe secretaris van Metternich, Friedrich von
Schlegel, de stichter van de Duitse romantische school die van Berlijn en van het
protestantisme overkwam naar Wenen en naar het katholicisme, en tenslotte Joseph
Goerres, eerst jacobijn en romanticus, dan verdediger van het pausdom en van de
katholeke wetenschap.
Beeldrijk en boeiend vertelt de auteur hun privé-leven, veel liefdegeschiedenissen,
maar dan toch vooral hun opvattingen en hun activiteit.
De hoofdgedachte van het boek kringt echter om het H. Keizerrijk. ‘Le plus grand
échec de l'Europe, le plus lourd de conséquence, a été l'échec du Saint-Empire’ (p.
56). Na anderhalve eeuw vergeefs proberen zien meer en meer mensen in, zo meent
de auteur, dat alleen het Heilig Keizerrijk Europa de spirituele eenheid in de vrijheid
en de christelijke heropleving kan schenken.
De stelling van het boek zal op het eerste gezicht velen verbazen, al is zij in
bepaalde kringen nogal verspreid. Zeker zou de auteur meer indruk maken, indien
hij niet door zijn onhandige formuleringen en overdrijvingen af en toe wrevel bij de
lezer opwekte.
M. Dierickx

Psychologie en paedagogie
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C.G. Jung, Synchroniciteit als beginsel van acausale samenhangen. Nederl.
vert. J.M. Hondius. - Uitq. L.J. Veen N.V., Amsterdam, 1954, 141 pp., f
7.50.
In 1950 schreef Jung zijn Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge.
Naast het philosophische beginsel van de causaliteit, dat aan onze opvatting van het
wezen der natuurwetten ten grondslag ligt, werd Schr. getroffen door betekenisvolle
coïncidenties waarvoor geen oorzaak is aan te geven. In Oosterse wijsgerige systemen,
met name in het Taoïsme, werd en wordt aan deze synchroniciteit ook waarde
toegekend. Overigens beroept Jung z ch op een experiment van de parapsycholoog
Rhine en op het resultaat van een eigen astrologisch onderzoek, voorts op enige
waarnemingen uit zijn psychotherapeutische practijk. Zo komt hij er toe een quaternair
wereldbeeld te postuleren, bestaande uit tijd, ruimte, causaliteit en synchroniciteit.
Hoe speculatief hij hierbij te werk gaat moge onder meer blijken uit de
veronderstelling, dat er een transcerebraal denken en waarnemen bestaat met het
anatomische substraat in het sympathische zenuwstelsel.
Jung geeft in dit boek, dat behoort tot zijn jongste werken, blijk van een fabelachtige
eruditie en een waarlijk universele wetenschappelijke oriëntatie. Zijn geest en
associaties blijken nog voldoende veerkrachtig om hypothesen te scheppen, welke
een combinatie zijn van wijsheid, breedheid en durf. Deze boeiende studie zij aan
alle belangstellenden van harte ter critische lezing aanbevolen.
J.J.C. Marlet, arts

Dr K.H.E. de Jong, De Parapsychologie, Serie
Volksuniversiteits-bibliotheek, Tweede Reeks No. 52. - Erven F. Bohn,
Haarlem, 1954, tweede herziene druk, 223 pp., f 3.90.
Een overzicht van de verschijnselen, waarop de parapsychologie betrekking
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heeft. Aan de hand van wetenschappelijke publicaties wordt de bespreking der
verschijnselen toegelicht. Een critische houding en een zakelijke weergave maken
dit overzicht tot een zeer geschikte inleiding in deze stof. De auteur geeft ook enkele
verklaringspogingen aan. Deze pogingen weerspiegelen niet zelden een
wereldbeschouwing, die aan het Christendom vreemd is; het zal voor de critische
lezer niet moeilijk zijn het onbevredigende van zulke verklaringen op te merken.
J.M. Kijm

Clem. Pereira, S.J., Zwischen 13 und 17. - Verlag L. Auer, Cassianeum,
Donauwörth, 1954, 100 pp., geïll., D.M. 1,40.
Dit boekje behandelt eigenlijk geen ‘paedagogische problemen’. Een moeder heeft
eens tegen de schrijver gezegd: ‘Wir haben keine Probleme; wir haben Kinder’. Hij
tracht dan ook zeer concreet antwoord te geven op een dertigtal zeer concrete vragen.
En zijn methode bestaat hierin, dat hij de ouders luisterend maakt voor de psychische
situatie van waaruit de vraag door de jeugd gesteld wordt; de oplossing ligt dan
meteen voor de hand. Een zeer bruikbaar werkje voor de onervaren opvoeders die
zovele ouders zijn.
L. Monden

Romano Guardini, Die Lebensalter. - Werkbund-Verlag, Würzberg, 1953,
52 pp., D.M. 2.
Het is te hopen dat deze enkele bladzijden, zoals zoveel andere werken van deze
schrijver, weldra in onze taal zullen toegankelijk zijn. Men leest Guardini niet zonder
zijn geest te verrijken. Ook dit kleine werkje niet dat slechts een hoofdstuk uitmaakt
van een college over grondvragen der ethiek. De meester van de genuanceerde
gedachte in het vloeiende woordbeeld, overschouwt hier de fasen van het menselijk
leven in hun gevormdheid en in hun kritieke overgangen. Het geheel is daar wel van
begin tot einde. Het is de grond zelf van de ontwikkeling die zich onder verschillende
vormen openbaart: het leven in de moederschoot, de geboorte, het kind zijn, de
puberteit, de jeugd, de ervaringsjaren, de mondigheid, het gewaar worden van de
begrensdheid, de rijpheid, het aanvoelen van het einde, ouderdom en wijsheid, de
dood. Dat alles wordt op enkele bladzijden slechts eventjes aangeroerd met een
fijnzinnige kunstzin, maar vooral met die wijsheid die aan het psychologisch inzicht
zijn volheid geeft: ‘Wijsheid is nog wat anders dan scherp verstand of praktische
voorzichtigheid van leven. Zij is datgene wat ontstaat, wanneer het absolute en het
eeuwige in het eindig-vergankelijk bewustzijn doordringt en wanneer van daaruit
licht op het leven schijnt’. Zij is de eigenschap van de bejaarde man, zegt Guardini,
en het is voorzeker nu ook zijn grootste schat.
Het boekje moge ten zeerste aanbevolen worden aan alle opvoeders en aan eenieder
die de gezonde levenswaarden op prijs stelt.
A.S.
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Mgr Dr A. Brenninkmeyer, Pastorale benadering van zenuw- en
geesteszieken, met een inleiding van Dr R. Biot. - Paul Brand N.V., Bussum,
1954, 127 pp., f 4.90.
In 1947 gaf Mgr Brenninkmeyer zijn Traitement pastoral des névrosés uit, dat thans
in het Nederlands vertaald werd door M.C.J. Anderegg. Het boekje is geen handleiding
van pastoraal-psychiatrie, maar bespreekt slechts een aantal problemen die van belang
zijn voor priesters, die met zenuw- en geesteszieken in aanraking komen, met name
de kwestie van de vrijheid en de verantwoordelijkheid. Schr. beschikt klaarblijkelijk
over een brede ervaring, zodat hij talrijke nuttige wenken weet te geven. In
systematisch opzicht is zijn boekje niet sterk. Met een beroep op het feit, dat de
terminologie in de psychiatrie nog lang niet vastgelegd is, verklaart de schr. zoveel
mogelijk termen te zullen gebruiken, die ook voor niet-ingewijden begrijpelijk zijn.
Ligt daar misschien de oorzaak, dat vooral de drie eerste hoofdstukken voor
niet-ingewijden enigszins duister en verwarrend zullen zijn? Zelfs ingewijden zullen
zich menigmaal afvragen, wat schr. precies bedoelt. Voor de vier laatste hoofdstukken
geldt dit bezwaar in veel mindere mate. Maar het geheel zou ongetwijfeld aan waarde
winnen, als de stof meer systematisch (aan de hand van een min of meer algemeen
aanvaarde indeling der ziektebeelden) behandeld zou worden. Thans is het boekje
wel practisch, maar het geeft te weinig inzicht.
A. v. Kol
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Sociologie
Les Sciences sociales dans l'enseignement supérieur. Sociologie, psychologie
sociale et anthropologie culturelle. Rapports préparés par P. De Bie e.a.
- Unesco, Centrum Nederland, Amsterdam, 1954, 275 pp.
In opdracht van de Unesco biedt Prof. P. De Bie (Leuven) de resultaten van een
uitgebreide enquête, over de gehele wereld gehouden met het doel het hoger onderwijs
van de sociologie, de sociale psychologie en de culturele anthropologie te verbeteren
en uit te breiden. Prof. Cl. Lévi-Strauss (Parijs) behandelt afzonderlijk de rol der
anthropologie in de sociale wetenschappen, terwijl Prof. J. Nuttin (Leuven) en E.
Jacobson (Michigan) de afdeling over sociale psychologie verzorgen. In een
afzonderlijk aanhangsel vindt men de bondige weergave van de concrete
onderwijs-methodes der sociale wetenschappen zoals deze in de tien onderzochte
landen gebruikelijk zijn.
Uit dit internationaal detail-onderzoek blijkt wel duidelijk op hoeveel verscheidene
wijzen de menselijke geest eenzelfde werkelijkheid interpreteert: marxisme of
psycho-analyse, een wijsgerige of zuiver empirische instelling wisselen elkaar af bij
het determineren van de studierichting.
Het immer toenemend contact echter tussen de faculteiten dank zij publicaties en
congressen, bewerkt in steeds toenemend tempo de gelijkschakeling der specifieke
wetenschappelijke methodes.
Het werk is een voorbeeld van internationaal team-work en objectiviteit, en bewijst
dat waar de politieke eenmaking door de Uno een moeizame crisis doormaakt, de
culturele ontmoetingen dank zij de Unesco hun zin volledige behouden. Uiteraard
reserveert de technische inslag deze studie voor leraren in de sociale wetenschappen.
J. Kerkhofs

R.H.S. Crossman, L'avenir du travaillisme. Nouveaux essais fabiens, trad.
G. Lafrance (Coll. Masses et Militants). - Les Edit. Ouvrières, Parijs, 1954,
287 pp., Fr. Fr. 600.
In 1889 publiceerde George Bernard Shaw de eerste Fabian Essays: gedurende twee
generaties zou déze bundel, vol optimistische toekomstperspectieven, de ideologische
grondslag zijn voor een grote fractie onder de Britse socialisten. Na de Attlee-regering
bleek het dringend nodig de oude theorie en methode aan een diepgaande herziening
te onderwerpen. Uit de maandenlange discussies van een groep der meest
vooraanstaande Labour-leden (de meesten zijn Members of Parliament en
verscheidenen hoogleraar te Oxford) ontstond deze nieuwe verzameling van
doctrinaire studies, ingeleid door Attlee zelf.
In het best geschreven hoofdstuk (Repenser le Socialisme), zoekt de samensteller
van heel de bundel, R.H.S. Crossman, naar een vernieuwde basis voor een modern
socialisme. Zowel hij als de overige auteurs (Crosland, Roy Jenkins, Margaret Cole
- over het onderwijs -, Denis Healy - over het internationale leven -) zijn getroffen
door de steeds toenemende invloed van het internationale leven op de eigen doctrinaire
vernieuwingspogingen. Met hun typisch angelsaksisch pragmatisme erkennen zij de
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crisis van de democratie en, naast een radicaal afwijzen van elk isolationisme, pleiten
zij voor een voorzichtige maar vastbesloten politiek van co-existentie. Crossman
wijst daarbij op de aangroei van een socialistische technocratie, zonder ziel of cultuur.
In deze bureaucratisering van de samenleving vindt Austen Albu een gevaar dat de
soepele organisatie van de industrie in de weg staat. En wanneer Jan Mikardo aan
de syndicaten vraagt hun defensieve instelling te verlaten om de Welfare-staat
constructief te helpen inrichten, drukt ook hij zijn vrees uit voor een technocratisch
verstarren van het oude syndicale dynamisme.
In de lijn van Hendrik De Man, doch dieper en wellicht realistischer, biedt een
team knappe Britse socialisten ons hiermee een oprecht gewetensonderzoek, dat
verhelderend werkt voor al wie niet enkel met het Europees socialisme, maar ook
over de toekomst der democratie en der Westerse politieke beschaving bekommerd
is.
J. Kerkhofs

Sociaal handboek. Grondlijnen voor een katholiek sociaal program (Unie
van Mechelen). - N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 152 pp.,
Fr. 55.
Deze uitgave van de Unie van Mechelen bevat de nieuwe grondig-herziene en
bijgewerkte synthese van de beroemde ‘grondlijnen voor een katholiek en sociaal
program’. De wijzigingen tegenover de vorige uitgave zijn door een dubbele
nummering zeer praktisch aangegeven. Vooral de stellingnamen tegenover het
syndicalisme, het medebeheer, het subsidiariteitsbeginsel en de verhouding tussen
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rechtvaardigheid en liefde, werden, meer dan vroeger, genuanceerd omschreven. In
aanhangsel vindt men de tekst van de Verklaring van de Rechten van de Mens,
opgesteld door de Amerikaanse Catholic Welfare Conference en op 1 Februari 1947
bekend gemaakt. Tenslotte vermeldt een namenlijst de samenstelling van de Unie
van Mechelen tijdens de herziening van het sociale Handboek (1948).
J. Kerkhofs

André Kruth, S.J., Le monde doit choisir. Communisme - Libéralisme Doctrine sociale chrétienne. - Spes, Parijs, 1954, 255 pp., Fr. Fr. 540.
Indien de Christelijke sociale leer vele gelovigen en ongelovigen ontgaat, is dit
enigszins hieraan te wijten dat men de documenten niet bij de hand heeft, en het
steeds een hele inspanning vraagt die leer uit de vele encyclieken, radioboodschappen
en toespraken samen te brengen. Dit werk biedt Pater Kruth ons aan. Met een
summiere bindtekst reeg de auteur meer dan vijfhonderd citaten uit de pauselijke
acta sinds Leo XIII aaneen, en gaf ons daarmee een bondig overzicht van de
Christelijke houding tegenover God, de familie, de burgerlijke maatschappij, de
economische en de internationale gemeenschap. Zulk een onderneming was zeker
zeer verdienstelijk, maar niet zonder nadelen: de teksten werden uit het tekstverband
en de historische omgeving gelicht en kregen bij het samenbrengen allen een gelijke
waarde, zodat de fijne schakeringen van de oorspronkelijke tekst verloren gingen.
Dit weegt echter niet op tegen het voordeel de voornaamste pauselijke teksten bij de
hand te hebben. De bruikbaarheid werd door de chronologische lijst der geciteerde
documenten en door de uitgebreide systematische inhoudstafel nog verhoogd.
Dit werk kan velen dienst bewijzen, vooral daar de schrijver, naast het theoretisch
aspect, ook de aandacht wilde trekken op het dynamische en het aansporende van
de pauselijke leer. Het zal echter eerst volop aan zijn doel beantwoord hebben wanneer
de lezer naar de levende, authentieke teksten zal grijpen: de Encyclieken, de
Kerstboodschappen van Pius XII en zovele andere minder bekende teksten.
S.

Romans en verhalen
Bruce Marshall, De Man die niet arriveerde. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1954, 259 pp., f 7.90.
Deze roman van Bruce Marshall, die in het Engels Only Fade away heet, is van een
andere inspiratie dan de meeste andere van deze auteur. Hij heeft iets bitters en
pessimistisch. De weinige humor, die erin voorkomt, is wrang. Het thema is: de
tegenslagen en mislukkingen van een Schots officier, die zich met hart en ziel wijdt
aan de dienst, doch overal en altijd zijn hoofd stoot. De schrijver ziet hier wereld en
mensen door een zeer, zeer donkere bril. Kuisheid en huwelijkstrouw schijnen niet

Streven. Jaargang 8

meer te bestaan. Behalve in de dienst ziet zich de held ook nog bedrogen in zijn
vrouw en kinderen, en hoe! Neen! dit is een geheel andere Bruce Marshall dan we
hem kenden uit vroegere werken. Het is een somber, drukkend en zwartgallig boek,
met talent geschreven, maar onder een vloek liggend. Dit boek ware beter onvertaald
gebleven.
J. van Heugten

Alfred Mühr, Het witte goud. Mysterie en macht van het porcelein. Nederl.
vert. van Louis Thijssen. - Pax, Den Haag, 1954, 470 pp., f 9.75.
De titel ‘roman’ die de titelpagina van het onderhavige boek voert, is hier wel zéér
ruim te nemen. Het boek toch is grotendeels de historie, zij het niet in strenge zin,
van de pogingen om de kunst van porcelein-maken van de Chinezen te weten te
komen: de verschillende pogingen in Europa aangewend welke tot een gunstig
resultaat voerden. Welk een ‘geldelijke’ macht deze eerste porceleinfabricages met
zich mee brachten, weet de schrijver levendig te beschrijven in een lange reeks van
korte hoofdstukken. Het werk is daardoor wel wat brokkelig geworden. De lezer zal
het niet in één trek uitlezen. De vertaling is met zorg geschied.
Joh. Heesterbeek

Hermann Gohde, De achtste dag. Vert. van Karel Deenen. - De Toorts,
Heemstede; Heideland, Hasselt, 1954, 325 pp., f 8.90 en Fr. 145.
Een boek waarin de auteur zijn kijk op de wereld van 2074 na Christus heeft
neergelegd. Een wereld die vrijwel geheel onder communistisch bewind geknecht
ligt. De sporen van de ‘verleden tijd’ zijn in deze wereld grondig uitgewist. ‘Zorg
dat je iedereen, die gevaarlijk voor je kan worden, bijtijds ter liquidatie bij het
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Buro aanbrengt, als je zelf niet geliquideerd wilt worden’, is de moraal van de nieuwe
tijd. Het Buro is de universele dictatuur. Geen vrijheid, geen geloof, tenzij een
onvoorwaardelijk geloof in het Buro. Het Buro zetelt in Wenen.
Een jonge Amerikaan komt ter completering van zijn politieke loopbaan naar
Europa. Zeven dagen duurt zijn verblijf, en in die zeven dagen ontdekt hij mensen
die ‘anders’ zijn dan de eenheidsmens. Zij behoren tot de verfoeide en bloedig
vervolgde secte der Christenen. Langzaam komt hij onder de invloed hiervan.
Behalve een toekomstbeeld is De achtste dag ook een nogal fel - en soms door
overdrijving onjuist - gericht over het naaste verleden en het heden; m.a.w. een
ernstige waarschuwing die m.i. aan kracht zou gewonnen hebben indien de veelvuldig
voorkomende uiteenzettingen wat beknopter waren uitgevallen.
Joh. Heesterbeek

Noud van den Eerenbeemt, September. - Paul Brand, Bussum, 1954, 192
pp., f 6.50.
Een verhaal van zwerflust, van heimwee naar natuur en geheimzinnigheid, naar
menselijk contact. In een zeer frisse taal en stijl geschreven, met een zekere naïveteit.
Verrassend soms van natuurlijkheid. De auteur heeft de beschikking over een rijke,
speelse taal. Het boek is een speelse fantasie, een voortdurend zoeken naar geluk
wat ten slotte wel bereikt zal worden.
Een boek zonder zwaarwichtigheid; zonnig en luchtig met een schaduwstreep van
heimwee.
Joh. Heesterbeek

Theun De Vries, Sla de wolven, herder. Roman uit de Babylonische
voortijd. - van Loghum-Slaterus, Arnhem; Uitg. Kosmos, Antwerpen,
1954, 452 pp., geb. Fr. 150.
Deze verkorte uitgave is de derde druk van het in 1946 voor het eerst verschenen
werk, waarin schrijver ons een historische roman uit de Babylonische voortijd biedt.
Inderdaad historisch belangwekkend wat leven en zeden van die tijd betreft, doet
het werk tevens zeer onhistorisch aan door de sociale (zegge socialistische) ideologie,
welke aan die historische personnages opgedrongen wordt. Wie bij de lezing dit
anachronisme doorziet, zal ook aanstonds het materialisme en negativisme
onderkennen van schrijvers religieuze en historische opvattingen.
Hoewel de beschrijving soms overdadig en de beschouwingen wel eens langdradig
zijn, getuigt het werk van een uitzonderlijk schrijverstalent.
J. Crick
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Fred Germonprez, Mensen in de schaduw (Reinaert-reeks, nr 43). Arbeiderspers, Brussel, 1954, 208 pp.
We vragen ons werkelijk af waarom de uitgever dit werkje voor een sensatieroman
wil doen doorgaan. Ware het dertig jaar geleden verschenen, dan misschien... ‘Deze
ophefmakende roman is het beleefd getuigenis van een T.B.C.-lijder, die hardnekkig
zijn recht op het volle leven opeist en verovert’. De strijd van de zieke, de cynische
sfeer van het ziekenhuis, spot, opstandigheid en twijfels van geest en hart, dat alles
wordt hier beschreven in de stijl en op het niveau van een alles behalve ophefmakend
maar behoorlijk volksboek.
Paul van Meer

Maurice Savin, Le verseau. - Gallimard, Parijs, 1954, 487 pp., Fr. Fr. 990.
Dit is de eerste roman van M. Savin, filosoof van beroep, eenmaal één der intiemen
van Alain en medeleerling van Sartre.
In en rond het badhotel ‘Le Verseau’ rijpen twee drama's tot een tragedie: het
jeugddrama van Gilbert en Melchior, die beiden in de jonge Chantal de eerste
openbaring kennen van de liefde, het conflict van hun vriendschap, het noodlot van
de weg zonder uitkomst; daarnaast het drama van de veertigjarige hotelhoudster
Antoinette-Marie, de vrouw die ineens ervaart dat ze nog beminnen kan maar,
ontgoocheld in haar verwachtingen, zich verhangt.
Langzaam, als brood dat bij mondjesmaat wordt toegemeten, is de loop van het
verhaal: ‘Au pays breton, une fois n'est rien. Il faut épouser lentement, tendrement’.
Zo worden we meegevoerd naar de kern van de Bretonse ziel, speels, kinderlijk,
geheimnisvol en tragisch te gelijk. Want achter het uiterlijk gebeuren voelen we
steeds - zoals in Le Grand Meaulnes, waarmee het veel gemeen heeft - de
aanwezigheid van het onvatbare Bretagne.
De stijl is met het rithme van het verhaal vergroeid. Korte zinsneden,
bijkomstigheden, die steeds maar in een trage, omsingelende beweging de kern
trachten te grijpen. Dat brengt mee dat in een lijvig poëtisch boek als dit, de aandacht
wel eens afdwaalt en zich vermeien gaat in een precieus spel van duistere analysen.
J. Dax
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Varia
Lectuur-repertorium. III: Auteurslijst S-Z. 2e uitg. - A.S.K.B., Antwerpen,
1954, pp. 1137 à 3252, portr., geb. Fr. 450.
Het derde en laatste deel van de definitieve uitgave van het Lectuur-repertorium zet
de kroon op het onversaagd ijveren van Z.E.H.J. Baers, bijgestaan door de Heer Paul
Hardy. In onze vorige jaargang bespraken we reeds (Streven, VII, 1953-1954, deel
I, blz. 390) de eerste twee delen van dit lijvige werk dat 3252 blz. telt. Nu het werk
volledig voor ons ligt, kunnen we slechts met de grootste lof spreken over deze
prestatie die enig is op alle gebied. De keurige verzorging van de druk en de uitgave
is slechts de weerspiegeling van de accuratesse en de verbazende volledigheid die
deze biobibliographie kenmerken. Ieder vooroordeel moet vallen bij hen die
aandachtig het Lectuur-repertorium doorleest of raadpleegt. Het is uitgegroeid tot
een ware encyclopedie waarvan de bondigheid geen afbreuk doet aan de rake en
genuanceerde beoordeling en de juistheid der gegevens. Wie tot nog toe sceptisch
stond tegenover een dergelijke onderneming kan men slechts één raad geven: neem
het werk ter hand, kijk het zorgvuldig na: wie gij ook zijt, priester of journalist,
letterkundige of leraar, professor of student, gij zult merken dit repertorium niet te
kunnen missen. Ook al is de prijs hoog, toch is het geen offer dat gij brengt maar een
waardevol geschenk dat het A.S.K.B. u toerijkt.
R. Hostie

Jozef Weyns, Het verhaal van ons huis. - Davidsfonds, Leuven, 1954, 298
pp., ing. Fr. 70, geb. Fr. 98 (leden Fr. 35 en 49).
‘Wij gaan bouwen’ zeggen wij, maar in feite doen wij niets anders dan een huis
kopen van architect en aannemer. De heemkundige Dr Weyns heeft het anders willen
doen. ‘Onze voorouders bouwden naar ter plaatse ontstane, overgeërfde trant, die
wij nu de eigen streekstijl noemen; zij brachten met jarenlang werken het materiaal
bijeen; zij sloegen zelf de hand aan bijl en plekspaan. In de mate van het mogelijke
heb ik hun dat nagedaan’. En hij vertelt anecdotisch en buitengewoon boeiend het
verhaal van zijn huis, van zijn dromen en plannen, van zijn tochten op zoek naar
vergeten relieken uit het verleden, die hij in zijn nieuw doch heemvast huis een
passend plaatsje weet te geven. Het is de kroniek geworden van een vitaal Vlaams
gezin, de kroniek van een familiestam, ja, van een hele streek-gemeenschap. Een
énige bijdrage tot de Kempische heemkunde!
F. Van Bladel

De Leie. Land, volk, kunst, door A. De Ridder e.a. - Federatie voor
Toerisme in Oost-Vlaanderen, Gent, 1954, 188 pp., rijk geïll., Fr. 50.
Na een eerste boekje Oost-Vlaanderen, de Onbekende publiceert de Federatie voor
Toerisme in Oost-Vlaanderen een keurig en hoogstaand boekje over de Leiestreek.
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Een lange studie van Prof. Dr A. De Ridder over de schilders, beeldhouwers en
letterkundigen die vooral te Sint-Martens-Laten hebben gewoond, een bezoek aan
het museum van Latem en van de Leiestreek te Deinze en een korte levensschets van
de voornaamste Leiekunstenaars, wisselen af met een wandeling langs het Buyssepad,
tien schetsen van wandelingen in de Leiestreek en een boottocht op de Leie tussen
Gent en Zulte.
Dit werkje leert ons de schoonheid van het rustig Leielandschap in ons op te nemen
en is tevens een model van een met piëteit en deskundigheid geschreven handleiding
voor de kennis van de geschiedenis en van het natuurschoon van een streek.
M. Dierickx

Aster Berkhof, Zoeklicht op Marokko. - Davidsfonds, Leuven, 1954, 306
pp., ing. Fr. 58, geb. Fr. 86 (leden Fr. 29 en 43), geïll.
Dit boek biedt meer dan de - niet zeer oorspronkelijke - titel laat vermoeden: een
zakelijke beschrijving van de Marokkaanse bodem, bevolking en toestanden, en een
peiling naar de toekomstmogelijkheden van dit land. Het bevat ook zeer interessante
beschouwingen en een massa persoonlijke indrukken en ervaringen, zo smakelijk
verteld, zo kleurrijk beschreven, zo vol milde sympathie voor de bevolking, dat
Berkhof er een plaats mede inneemt in de rij der rasechte Vlaamse schrijvers van
reisverhalen, zoals H. Thans, G. Boutsen, F. Timmermans. Het is alleen jammer dat
het genot van deze lectuur soms wordt verstoord door de slordigheid van de taal,
door naïeve lyrische ontboezemingen, en door een of andere minder smaakvolle grap
of beeldspraak.

Streven. Jaargang 8

III

Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid
Aandacht. De toestand van onze kinderrijke arbeidersgezinnen;
Budget-Enquête 1954 (A.C.W., XVIIe congres, Brussel nov. 1954). - Brussel,
1954, 40 en 48 pp., geïll.
ACKERE, J. van, Muziek van onze eeuw. 1900-1950. - De Sikkel, Antwerpen,
1954, VIII-304 pp., geb. Fr. 160, geïll.
Age (The) of the Universe (The British Journ. f. the Philosophy of Science,
nov. 1954). - Th. Nelson & Sons Ltd., Edinburgh, 1954, pp. 179 à 274, sh. 7/6-.
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[1955, nummer 7]
Paul Claudel en de Kruisboom
In Memoriam
door Charles Moeller
MET Claudel heeft de generatie van Valéry en Gide, die omstreeks 1900 naar voren
kwam, onze horizon verlaten. Haar laatste nog levende vertegenwoordiger, Valéry
Larbaud, heeft zich reeds geruime tijd in een bijna volledig stilzwijgen gehuld. Al
wie deze vijftig jaar van geestelijke vernieuwing heeft beleefd - Gide maakte er deel
van uit tot in 1920 - voelt zich verweesd. De huidige literatuur, door wanhoop
gekweld, is onontwarbaar verstrikt in een pijnlijke en sombere problematiek die het
heldere inzicht in de waarden van de Geest vertroebelt.
Ik meen dat de jongeren van 1955 de dood van Claudel met onverschilligheid
hebben vernomen. Voor enkele jaren hield de grote dichter een voordracht te Leuven:
de ontgoocheling der studenten was volslagen. Het nog immer groeiend succes van
zijn toneel-werk heeft daaraan niets gewijzigd. De schrijver van L'Annonce faite à
Marie verveelt de jongeren. Zijn lyrisme is in hun ogen een ‘optimisme dat in de
lucht zweeft’. Het wordt gedragen door een letterkundige roem waaraan de jeugd
niet meer gelooft en waarin ze een instinctief wantrouwen heeft. Wie terugdenkt aan
de jaren 1920-1930, toen Claudel, op het hoogtepunt van zijn glorie, met hartstocht
werd gelezen door de studenten - die op hetzelfde ogenblik ook Montherlant, Cocteau
en Gide lazen -, merkt wat al water er naar de zee is gevloeid.... Claudel is reeds
neergedaald in het vagevuur van de schrijvers, evenals Gide, evenals Valéry, evenals
Larbaud. Moet ik er niet bijvoegen: evenals Dante, Goethe, Cervantes? Ook deze
worden niet meer gelezen. En men zegt dat Péguy eveneens verveelt.
En toch is het heengaan van Claudel nu reeds een verlies. Hij was de sacrale en
cosmische lyricus; het verschijnen van Tête d'or was ‘de grootste stortzee die
neersloeg op het dek van de Franse poëzie, sedert Victor Hugo’ (Albert Thibaudet).
Reeds in de aanhef van dit drama horen we een angst doorklinken, die de onze
voorspelt:
Me voici,
Imbécile, ignorant,
Homme nouveau devant les choses inconnues,
Et je tourne ma face vers l'Année et l'arche pluvieuse,
j'ai plein mon coeur d'ennui!
Je ne sais rien et je ne peux rien. Que dire? Que faire?
A quoi emploierai-je ces mains qui pendent, ces pieds
Qui m'emmènent comme le songe nocturne....
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Toen was Claudel ‘un taureau plein de sang’: het geweld van zijn opstand en van
zijn angst deed hem doffe en dolle kreten slaken. Het spookbeeld van de dood, de
wanhoop van het immorele leven dat hij leidde, de langzame verstikking in de
hermetisch gesloten kerker waarin de positivistische theorieën van de trieste tachtiger
jaren hem beknelden, voelt men nog na in de aangehaalde verzen. Claudel is aan
deze kerker ontsnapt. Als de zon op Paas-morgen straalde het licht der bekering voor
deze jongeman die, op Kerstdag 1886, naar de Vespers ging in de Notre-Dame. Dat
licht overstraalde zijn hart, overvol van zinnelijkheid en agressie, met de kracht van
een herboren wereld, de harmonie van de ‘volmaakte appel’, het oneindige avontuur
van het doopsel.
***
Vier invloeden beheersen het hele oeuvre van Claudel. Men heeft ze zo zeer uit het
oog verloren dat zelfs het ontwikkelde publiek ze meestal niet kent.
De eerste invloed ging uit van Champagne, zijn geboortestreek, toen Claudel, nog
een kleine jongen, zich had genesteld in de appelboom en zijn kinderblik liet waren
over de regelmatige golving van deze landelijke provincie. Haar roept Claudel weer
op in de Grange de Combernon. Claudel is een man van het buitenleven: al de
passages uit zijn werk gewijd aan de aarde, zwaar, wasemend onder de zon en toch
wisselend van gedaante, brengen ons in aanraking met de vette en levende grond.
Wanneer Claudel schrijft: ‘Je suis maintenu.... J'endure ma source’, dan spreekt hij
ongetwijfeld over het directe en ogenblikkelijke aanvoelen van het bestaan van God,
van het bestaan van zijn Wezen, van zijn immanente en transcendente werkelijkheid.
Maar meteen beschrijft hij zijn geboortestreek, dat fragment van de uitgestrekte
wereld die hij in alle richtingen zal doorkruisen gedurende zijn diplomatieke loopbaan
en die hij zal trachten bijeen te brengen (rassembler), zoals Don Rodrigue en Colomb,
om haar te heiligen, om haar te doen zingen ‘als eilanden in de melkachtige morgen’.
In het eerste toneel uit Tête d'or, dat de teraardebestelling van de vrouw van Cébés
beschrijft onder de regen en in de glibberige klei, doemt het nachtelijk aspect van
deze wereld op. Het laatste toneel van de Annonce faite à Marie roept de warme
helderheid op van een zonsondergang over de binnengehaalde oogst, wanneer de
kleine Violaine stervende prevelt:
Que c'est beau une grande moisson.
Oui, même maintenant je m'en souviens et je trouve que c'est beau.

Deze buitenman, met zijn zware stap en bruusk gebaar, werd noch-
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tans gefascineerd door Stéphane Mallarmé. De hedendaagse jeugd weet niets meer
van die befaamde ‘mardis de la rue de Rome’. Iedere week kwamen enkele schrijvers
- Gide, Valéry, Claudel, Hérédia e.a. - er samen rond de leke-aartsengel van de
Dichtkunst. Leunend tegen de schoorsteenmantel, luisterde Mallarmé, in gedachten
verzonken, naar de anderen. Gide zei van hem: ‘Merkwaardig, alvorens te spreken,
dacht hij na....’. Bij de auteur van Salomé heeft Claudel zijn geraffineerde leer over
de poëtische stijl gevonden, die ten grondslag ligt aan het Claudeliaanse vers. Dit
vers is gewild duister en tot de rand met symbolisme gevuld. Claudel heeft
uitdrukkelijk beklemtoond dat bepaalde passages uit zijn Art poétique - dat onmisbare
werk voor wie zijn stijl wil begrijpen - met opzet geschreven zijn in een moeilijke
taal. De invloed van Mallarmé is hier onmiskenbaar. Hij maakte van Claudel voor
altijd een moeilijk doch geraffineerd kunstenaar, die steeds op zoek was naar
oorspronkelijke symbolen. De invloed van Mallarmé verhinderde gedurende vele
jaren dat het oeuvre van Claudel ingang vond bij het grotere Franse publiek. De
Nederlands- en Duits-sprekende lezers zijn de Fransen voorgegaan. Altijd ook zal
die invloed een ietwat esoterisch karakter aan Claudels verzen verlenen. Péguy, die
nooit enige invloed van de causeur van de rue de Rome had ondergaan, zal van meet
af aan veel toegankelijker zijn zonder iets aan diepte in te boeten. Toch betreur ik
het dat alleen de ‘meer Cartesiaanse’ versies van Claudels werken - b.v. van de
Annonce en van Le Soulier de Satin - worden opgevoerd. Ik zie uit naar voorstellingen
van de oorspronkelijke versie. Want Mallarmé blijft een groot dichter - de lezers van
Van de Woestijne, de Vlaamse Mallarmé, zullen me zeker niet tegenspreken - en
zijn invloed heeft op het werk van Claudel een onuitwisbare stempel gedrukt.
Een derde invloed is die van de Griekse tragici, meer bepaald van Aischulos. Men
vergeet al te gauw dat de jonge Claudel de Orestes-trilogie nauwgezet heeft vertaald.
In een tijd waarin de Griekse tragici slecht gekend werden - men oordele naar de
Oedipe van Mounet Sully! - heeft Claudel de levende bron van de Griekse lyriek
ontdekt. Hij openbaarde ons een Griekenland dat niets gemeen heeft met de
Alexandrijns getinte, ‘zinnelijke en sceptische Griekse academie’ van Anatole France
- die Claudel niet kon uitstaan - en evenmin met het ‘Gebed op de Acropolis’ van
de dromer Renan. De vertalingen van de Oresteia blijven voortreffelijk: geen
aangrijpender belevenis dan het bijwonen van een uitvoering der Eumeniden, in de
tekst van Claudel en met de muziek van Darius Milhaud. Te recht of ten onrechte,
vond Claudel in het lyrisme van Aischulos een afschaduwing van het sacrale
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lyrisme uit de Bijbel, dat talrijke verzen uit zijn Cinq grandes odes zou inspireren.
Dit buitengewone werk, het enig werkelijk lyrische in de Franse letterkunde sedert
Agrippa d'Aubigné en Robert Garnier (want Victor Hugo....) is een synthese, uniek
in zijn soort, van de woeste lyriek van Aischulos en van de cosmische, sacrale
ademhaling der aarde en der oceanen, onder de grote ademtocht van God:
Après le long silence fumant,
Après le grand silence civil de maints jours tout fumant de rumeurs et
de fumées,
Haleine de la terre en culture et ramage de grandes villes dorées,
Soudain l'Esprit de nouveau, soudain le souffle de nouveau,
Soudain le coup sourd au coeur, soudain le mot donné, soudain le souffle
de l'Esprit, le rapt sec, soudain la possession de l'Esprit!

Moge de huidige generatie in deze verzen een lyriek ontdekken die sedert Pindaros
en Aischulos onbekend is in het Westen. Hoe gaarne zag ik de jongeren meegesleept
door deze krachtige en weldoende golven waaraan onze wanhopige harten zulk een
behoefte hebben....
Een laatste invloed op het werk van Claudel ging uit van het Oosterse toneel,
vooral van het Chinese en Japanse. De ongemerkte aanwezigheid hiervan verklaart
de opbouw van Le Soulier de Satin en de explosieve kracht van Partage de Midi in de oorspronkelijke versie, wel te verstaan. Bovendien meen ik dat één der
Claudeliaanse themata - dat van de verboden vrouw - een essentieel gegeven is van
de Chinese culturen. De buiten-echtelijke liefde, voor haar gekoesterd, ontketent
krachten die tot een versplintering leiden van individu en gemeenschap. In deze oude
culturen heeft de liefde slechts zin binnen het kader van een geordende gemeenschap.
Weliswaar veroorloven Chinese zeden het concubinaat. Maar de liefde-passie buiten
het huwelijk, het voltrokken overspel, is als een springstof die de fundamenten zelf
van de gemeenschap opblaast. Daar deze een afschaduwing is van de wereld-orde,
komt haar bedreiging en aantasting overeen met een aanranding van de planetaire
orde. Het derde bedrijf van Partage de Midi, dat zich afspeelt in een verlaten woning,
terwijl men wacht op de ontploffing die het gebouw samen met zijn bewoners in de
lucht zal doen springen, is het symbool van deze ontbindende kracht, verborgen in
het overspel. Claudel, die ‘midden op zijn levensweg’, de grote bekoring kende die
het leven in tweeën deelt, wist beter dan wie ook welke atomische vernielingskracht
schuil ging in de kern zelf van deze liefde-passie, waaruit het Westen al te dikwijls
de beste stof put voor zijn kunstwerken. Het thema van de verboden vrouw ligt ten
grondslag aan Le Soulier de Satin: de bevrijdende zending van Rodrigue, in het

Streven. Jaargang 8

5
Verre Oosten, is slechts mogelijk nadat Prouhèze aan haar minnaar heeft verzaakt.
Wanneer Rodrigue, op zíjn beurt, vrijwillig heeft geweigerd het woord te spreken
dat haar zou doen blijven, kan hij zijn zending aanvaarden die erin bestaat Azië
‘bijeen te brengen’ (rassembler). De wereldbol die wentelt tot hij stilstaat op het
Aziatische vasteland, in de scène van de Engel (derde dag, in de oorspronkelijke
versie), betoont zeer schoon de noodzakelijkheid van de verzaking aan de
liefde-passie, wil de mens de orde terug vinden, die hem de vrijheid van de kinderen
Gods zal schenken.
***
De vier ‘profane’ invloeden op Claudels genie, verheffen zijn werk van meet af aan
tot een hoogte die hem eigen is. De veelvuldigheid van krachten die zijn kunst
bevruchten, verklaart de ontstellende rijkdom van Claudels geschriften. Ik heb altijd
gemeend dat Gide zich arm aan inspiratie heeft gevoeld, vergeleken bij het cosmische
stromen van Claudels oeuvre. Daarom nam Gide het besluit ‘zoete broodjes te bakken’
en met alle middelen te ontsnappen aan de greep van hem die hem wilde bekeren.
Gide vreesde ervoor dat hij, eenmaal christen geworden, niets meer te zeggen zou
hebben.
De invloeden die we tot nog toe opsomden, blijven in betekenis ver beneden de
christelijke bronnen. Essentieel ‘extrovert’, d.w.z. gekeerd naar de
zintuigelijk-waarneembare wereld, heeft Claudel niettemin in het diepste van zijn
wezen Gods roepstem vernomen. Hij was zo zeer geobsedeerd door dit Wezen,
‘intimior intimo meo’, dat hij vier jaar lang gestreden heeft alvorens zich gewonnen
te geven. De Vers d'exil, al te weinig bekend, drukken het geheim uit van deze
gespannen en pijnlijke dialoog tussen Claudel en God in hem:
Bruit de l'homme, pas, cris, rires, appels, devant,
Derrière, chants, amours, rixes, marchés, paroles!
Je te veux étouffer, ô peuple en moi mouvant!
Tais-toi, sonore esprit! Eteignez-vous, voix folles!
Bruits de la mer! bruit de la terre! bruit du vent!
Murmures au bois profond, l'oiseau chante. Frivoles
Jours! dors, passé! Que me veux-tu encore, enfant?
Fleur de ce monde-ci, referme tes corolles.
Et toi aussi, tais-toi, coeur! taisez-vous, soupir!
Le vieux murmure en moi dure et ne peut finir.
Tout s'est tu. Viens, ma nuit! Viens t'en, ombre de l'ombre!
Viens, silence sacré et nuptial! soleil
De mon âme, viens paix! Viens, amitié! Viens, nombre!
Viens avec moi, viens, mon Dieu, viens, ardent sommeil!
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Men heeft zich er al te zeer aan gewend de doorbraak van het bovennatuurlijke in
Claudels ziel voor te stellen als een kracht die zijn hele werk openbrak voor de
uitgestrektheid der oceanen, waarover de Geest van de Genesis waart. Ongetwijfeld
heeft de Bijbel een wereld-dimensie in zijn werk gebracht, die zonder ooit hol te
worden (zoals in de Contemplations en in La Fin de Satan van Victor Hugo), zijn
dichtkunst heeft verruimd tot de sterren en verdiept tot in de afgronden. Zonder deze
doorbraak zou ze zijn blijven slingeren tussen een brutale zinnelijkheid en een
verfijning à la Mallarmé. Ongetwijfeld heeft de aanwezigheid van de liturgie aan
zijn werk een ‘sacraal’ aspect verleend dat aan de geluiden, de geuren en de kleuren,
hun volle klank, hun fijne doordringendheid en hun diepe weerglans geeft.
Al deze aspecten zijn essentieel, we twijfelen er niet aan, maar ze raken slechts
de oppervlakte. Van Péguy heeft men niets begrepen zolang men zich beperkt tot de
roerende verzen over de ‘kleine’ Espérance, zonder rekening te houden met de
schrijnende wanhoop die hij doorleefde van 1905 tot 1914, zonder iets af te weten
van zijn leer over het ‘tijdelijke-eeuwige’, zo centraal voor het begrip van zijn werk,
waarin de gedachten van Bergson en die van de Catechismus samenvloeien. Hetzelfde
moet gezegd worden van Claudel: zolang men niet heeft ingezien dat de doorbraak
van God in zijn leven een smartelijke omwenteling was, heeft men het geheime
rhythme van zijn boodschap niet vernomen.
De Vers d'exil, waaraan het bovenstaande citaat is ontleend, roepen zeer zeker
Baudelaire in het geheugen vooral bij de laatste terzinen. Claudel had een grenzeloze
bewondering voor de ‘Prins der Franse Dichtkunst’. Toch drukken deze verzen vooral
de verscheurdheid uit van een hart dat zich verdeeld weet tussen de wereld der mensen
en de wereld van de inwendige én onverbiddelijke God. De schrijver van Partage
de Midi heeft immer in het diepste van zijn wezen de verticale aantrekking ervaren
van het bovenaardse door het offer. Voortreffelijk heeft hij dit beschreven in de
buitengewone scène tussen Prouhèze en de Engel in het derde bedrijf van Le Soulier
de Satin.
Hoe kon het anders, wanneer men zich herinnert dat het Rimbaud was die de eerste
bres sloeg in de muren van de materialistische kerker waarin Claudel verstikte tot
aan de Kerstdag van 1886. Heden beeldt men zich in de dichter van Charleville beter
te kennen. Terwijl men zijn borstbeeld onthult in de Maas-stad, zijn geleerde exegeten
erop uit om de Rimbaud-mythos van zijn luister te ontdoen. Dat alles is misschien
nodig, maar gaat toch aan het essentiële voorbij. Het werk van Rimbaud heeft Claudels
hart opengescheurd. Deze mysticus ‘à l'état sauvage’
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openbaarde hem de roepstem van de Heer der Glorie, ‘die het mogelijk maakt
eindelijk, in de ziel én in het lichaam, Kerstdag te vieren op aarde!’ Tegelijkertijd
echter openbaarde hij hem de kracht van het verzet en van de weigering, die steeds
weer tegenwerkt in de mens naarmate de hemelse visser de vis naar zich toe wil halen
uit de wateren van de modderstroom der aarde, naar de wateren van het paradijs.
Deze overgang is onmogelijk zonder een schijnbare ‘dood’. Heel het oeuvre van
Claudel is daarvan het schrijnend getuigenis. Men kan het samenvatten in één beeld:
dat van de boom. Onder deze titel werden zijn vier eerste stukken uitgegeven: Tête
d'Or, La Ville, Le repos du septième jour, La jeune fille Violaine.
Het beeld van de boom komt voor in Tête d'Or. Simon Agnel beweert er ‘dat hij,
zoals de grote bomen, behoefte heeft aan de diepte van de aarde en de oneindigheid
van de hemel, om rechtop te blijven staan’. In deze woorden drukt hij de hele visie
van de auteur uit. Aan de oorsprong der inspiratie van de dichter der Grandes Odes
staat de bijna waanzinnige, dionysische drang om het hele universum, de ‘volmaakte
appel’, te bezitten:
Je meurs. Qui racontera
Que mourant, les bras écartés, j'ai tenu le soleil sur ma poitrine comme
une roue?

De dood obsedeerde de jonge Claudel, zoals alle mensen. Het Christendom leerde
hem dat slechts één boom de mens in staat stelt de ‘volmaakte appel’ te bezitten: het
is de kruisboom. Aan deze boom heeft de Heerser der Glorie, in algehele verlatenheid
en totale menselijke ontlediging, de Paas-overgang van de dood naar het leven, van
de duisternis naar het licht, bevochten. ‘Viens avec moi, viens, mon Dieu, viens ardent
sommeil!’ Aan dit triomfantelijk en smartelijk kruis ging de mensheid van Christus
in tot de verrijzenis en met haar moet het hele universum ingaan tot de geheimzinnige
glorie, die op het einde der tijden, in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde, de
verheerlijking zal openbaren zowel van het ‘vlees’ als van de ‘geest’.
Claudel heeft deze dialektiek van de gekruisigde liefde aanvaard. Daardoor heeft
hij het ‘bezit van de wereld’ teruggevonden, die het diepste heimwee van zijn wezen
uitmaakt. De ‘kruisigende liefde’ is de liefde van de vrouw die aan het ‘vlees’ van
de man leert hoe sterk de verscheurende en versplinterende kracht is die zich verbergt
in God. De voornaamste helden van Claudel, in het bijzonder Rodrigue uit Le Soulier
de Satin, komen slechts tot het ‘bezit van de wereld’, tot de ‘bevrijding van hun
gevangen ziel’ na een totale overgave en een kruisigende verloochening van de
verboden liefde. Zo ook wordt in
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Christophe Colomb, de zeevaarder eerst ‘koning’ nadat hij, van alles beroofd, zelfs
van de muilezel die hij wilde behouden als getuige van zijn oude glorie, aan alles
vaarwel heeft gezegd. Ook Violaine ontdekt slechts de schoonheid van de oogst op
de drempel van de dood, die ze aanvaardt in vereniging met de gekruisigde.
Het cosmische lyrisme van Claudel vindt zijn oorsprong in de kruisboom. Doch
deze boom staat geplant in het centrum zelf van het universum. Hij boort zijn wortels
in de diepten der aarde en verheft zijn takken hoog in de oneindige hemel. Hij ook
bindt de wereld samen, want de vier windstreken rukken hem uiteen. Dit beeld van
de boom, die wordt omgevormd tot kruisboom, is eeuwenoud: men treft het aan in
het Vexilla Regis en in het Pange Lingua van Witte Donderdag en Goede Vrijdag.
***
Het heengaan van een groot man stelt ons in staat zijn wezenlijke betekenis te
overzien. Uitgaande van de verschillende invloeden, en meer nog van dit beeld van
de kruisboom, doorschouwen we Claudels werk als een symphonisch geheel. Men
denkt onwillekeurig aan een opera van Wagner, maar dan van een Wagner die baadt
in de zon en alle schaduwen van de duistere mythos heeft afgelegd. Tegenwoordig
heeft men een afschuw van Wagner. Ik weet werkelijk niet waarom. Dezelfde
miskenning valt Claudel ten deel. En toch, welk licht straalt er niet van de drie grote
bergruggen van zijn theater, indien men hen beschouwt in de heldere glans van dit
kruis dat vol smart en vol glorie, geplant is in het hart van zijn werk.
De eerste bergrug heeft twee toppen: L'Annonce en Partage de Midi. Ze bieden
ons twee vergezichten: één op de geweldige liefde ‘in het midden van de dag’, waar
het leven zich verdeelt; een ander op de aanvaardende liefde die sterft om aan anderen
het leven te schenken. De christelijke Middeleeuwen geven hier het wederwoord aan
de wereld van het Verre Oosten. De tweede bergrug heeft zijn hoogste top in het
Barokke Europa, waarvan Le Soulier de Satin de oneindige wanorde bezingt, die
leiden zal tot de ‘grote vaderlijke vrede’. Het laatste toneel speelt zich af in een
stoffige en zonovergoten Carmel in Spanje, waarin een Condottiere, van alles beroofd,
zijn leven eindigt als de onnutte portier van deze mystieke tuin. De derde bergrug
tekent zich af op de horizon van de moderne wereld, voortgekomen uit de revolutie
van 1789. L'Otage, Le Pain dur, Le Père humilié, vormen een trilogie die ons voert
tot de jaren 1870, in Rome. In die jaren ‘bekeerde’ Europa zich definitief tot het
goddeloos laïcisme. Claudel schreef de pijnlijke dialoog tussen de oude wereld, die
zijn christendom had vastgekluisterd
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aan vergane profane waarden, en de nieuwe, die de Vader der gelovigen vernedert.
Doch ook hier breekt de dageraad aan voor de ‘moderne’ wereld, dank zij de
zelfverloochening van Cygne de Coûfontaine. Claudel heeft hier een trilogie
aangedurfd, die men vergelijken kan met de Oresteia van Aischulos.
Persoonlijk houd ik minder van deze derde bergkam. Geruime tijd heeft men
staande gehouden dat alleen l'Otage ‘speelbaar’ was. Jean-Louis Barrault heeft hierop
een afdoend antwoord gegeven. Men spreekt zelfs van een vertoning van Tête d'Or.
Dat zal een belangrijke datum zijn in de annalen van het Franse toneel. Het publiek
zal eindelijk de hoge toppen kunnen beschouwen die heel het verdere werk beheersen.
Het zal de verbazende lyriek ontdekken die op hen toestroomt in dit werk. Het christen
geloof heeft die lyriek geenszins verminkt, maar wel verdiept. Meteen zullen de
toeschouwers merken hoe de geweldige boom oprijst, die slechts een
voorafschaduwing is van het Kruis, de nieuwe paradijs-boom.
***
Er moet nog een woord gezegd worden over het weergaloze proza van Claudel in
Connaissance de l'Est, in Positions et Propositions en meer nog in het verhaal van
de Conversion. Alle verzen van Claudel geef ik gaarne prijs voor enkele bladzijden
van zijn proza. Dit proza roept het beeld op van die bouwwerken waar de regelmatig
uitgehouwen steenblokken, zonder enig cement, aan elkaar vasthouden en de eeuwen
trotseren. Men denke aan een Pont du Gard der letterkunde, indien dit beeld niet al
te gewaagd is:
Je vivais d'ailleurs dans l'immoralité et peu à peu je tombai dans un état
de désespoir. La mort de mon grand-père, que j'avais vu de longs mois
rongé par un cancer à l'estomac, m'avait inspiré une profonde terreur et la
pensée de la mort ne me quittait pas. J'avais complètement oublié la religion
et j'étais à son égard dans une ignorance de sauvage. .... Tel était le
malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de
Paris pour y suivre les offices de Noël....
Men kent het vervolg van dit bewonderenswaardig verhaal, tot aan de passus waarop
al onze tijdgenoten zich kunnen bezinnen:
Ce fut la grande crise de mon existence, cette agonie de la pensée dont
Arthur Rimbaud a écrit: ‘Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille
de l'homme. Dure nuit! le sang séché fume sur ma face!’ Les jeunes gens
qui abandonnent si facilement la foi ne savent pas ce qu'il en coûte pour
la recouvrer et de quelle torture elle devient le prix.
De schoonheid van dit proza openbaart ons de zin van de Art poétique (Wanneer zal
men dit werk in onze humaniora-klassen commen-
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teren?). Dit werk brengt een inzicht in de poëzie die, met behulp van Mallarmiaanse
beelden, de ‘ademhaling’ terugvindt der ziel, zelf opgenomen in de ademtocht van
Gods Geest: ‘Elle “ex-pire” et “co-naît” à l'univers dans la lumière de Dieu’.
‘Connaître donc, c'est être; cela qui manque à tout le reste’. Deze laatste zin verklaart
de diepzinnige beschrijving van de wereld als ‘un mélange, chaque seconde mêlé,
d'être avec le néant’ (Le Soulier de Satin).
***
Het werk van Claudel kent geen grenzen. Het stelt zich ten doel de hele moderne
wereld bijeen te brengen (rassembler) rond zijn centrum. Voor Claudel is dat centrum
het Paas-kruis. Naast Péguy, die zijn hele wereld concentreerde om de Menswording,
en naast Saint-John Perse, die aan zijn wereld, doortrokken van geuren en kleuren
en geluiden, de afmetingen gaf van onze planeet, rijst Claudel op als de derde top
van de hedendaagse Franse dichtkunst.
Weliswaar heb ik nooit gehouden van de ‘exegetische’ teksten van Claudel, noch
van enkele oordelen geveld over Goethe, Gide, Valéry en anderen. Zijn Dialogues,
voor de radio gehouden, leest men met spanning en ze brengen heel wat bij tot goed
begrip van zijn geschriften. Maar wat al kaf tussen dit koren! Hoeveel banale oordelen,
die worden uitgesproken vanaf een al te stevig voetstuk en geen voeling meer hebben
met de tijdstroom waarin Malraux, Camus en Thierry Maulnier gedompeld zijn! Het
werk van de dichter uit Fère en Tardenois doet een tikje ‘inactueel’ aan bij de
jongeren. Toch zal het niet in vergetelheid raken. Het vindt zijn inspiratie in een
klimaat van vóór de oorlog 1914-1918, evenals dat van Gide, Larbaud, Jammes,
Valéry en Martin du Gard. Péguy heeft beter de beide wereldoorlogen overleefd.
Zijn inspiratie, eenvoudiger en koninklijker tevens, raakt dieper de geheime hoop en
wanhoop van de huidige generaties. Tegenover de wereld van Bernanos, schijnt het
lyrisme van Claudel wat al te ‘boventijdelijk’. Niet zonder moeite aanvaarden we de
‘historische’ uitbeelding van Zuid-Amerika in Christophe Colomb. Maar al te goed
weten we welke dubbelzinnigheid er ten grondslag ligt aan deze christelijke
‘verovering’: en wij willen eerst en vooral de waarheid. Onze generatie is gekwetst
in haar hart, ze bloedt omdat ze ‘levend werd gevild’. De bonkige stellingname van
Claudel slaat ons met verdwazing. Het oeuvre van Claudel doet te veel denken aan
het ‘totale drama’ waarvan Wagner droomde: de jongeren hebben een afschuw voor
de opera's met tirelantijntjes en de liefde-duo's in een landelijk décor.
Toch zou het een ware ramp zijn indien de jongeren Claudel zouden
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opbergen in de boekenkast, samen met Gide, Valéry en anderen. Iedere generatie
moet het verleden kennen, want een mens zonder verleden sterft weldra een geestelijke
dood.
Op de 28e Februari 1955 kwam Claudel terug in de Notre-Dame, de kathedraal
waar hij zijn bekering beleefde bijna negen en zestig jaar geleden. Hij kwam er terug
met de glorie van de beroemde doden. Deze nationale begrafenis kwam ongetwijfeld
toe aan de vernieuwer van het totale theater, die één der rijkdommen zal zijn van
onze eeuw. Maar ze kan ons niet doen vergeten de onopgemerkte en hartverscheurende
begrafenis van zijn vriend, Gide. Voor Claudel zijn nu alle sluiers opgelicht. Om
deze dode te eren, kies ik de inwendige zang van de Vers d'exil: Viens avec moi,
viens, mon Dieu, viens, ardent sommeil!
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De onmondige leek en de blinde christen
door Dr W.A.M. Peters S.J.
ONDER de meer ontwikkelde katholieken van Nederland wordt in deze dagen nog
al eens gesproken, geschreven en, zo hopen wij, nagedacht over de zich nu
voltrekkende ‘emancipatie van de leek’. Hij verovert zich de vrijheid en
zelfstandigheid die hem toekomen. Dit proces wordt ook menigmaal gekarakteriseerd
als een mondig-worden. Dit suggereert onmiddellijk een analogie met de puberteit,
hetgeen dan volgens sommigen ter verklaring zou kunnen dienen van het vaak te
weinig doordachte, nog erg onrijpe en soms zelfs onbesuisde en beledigende dat
typisch is voor wat de emanciperende leek in woord en geschrift tot uitdrukking
brengt. Ook de puber immers overdrijft gemakkelijk, is al te voortvarend in zijn
oordeel, geneigd om over zaken te spreken waar hij weinig of niets van weet, en
bovenal is hij emotioneel onstabiel en gauw geprikkeld. Een wijs man zal dergelijke
onaangename reacties met veel geduld bekijken, overtuigd dat dit alles meer op de
leeftijd moet worden geschoven dan op de persoon zelf. Hij troost zich dan ook met
de gedachte dat die excessen niet meer dan leeftijds- of overgangsverschijnselen zijn.
Hij maakt zich bijgevolg niet al te bezorgd over wat slechts een voorbijgaande phase
is in het leven van de zich emanciperende katholieke leek.
Wij zijn echter van mening dat men zeer voorzichtig dient te zijn met het gebruik
van termen als mondigheid en emancipatie. Een critische houding is in deze geraden
omdat de beelden achter deze termen een psychologische verklaring bedoelen te zijn
van een samenstel van duidelijk waarneembare verschijnselen op
geestelijk-godsdienstig gebied: maar juist omdat deze verschijnselen zich zo duidelijk
opdringen - en in dit opzicht ligt de parallel met de puberteit weer voor de hand - is
het gevaar van een weinig diepgaand onderzoek des te groter. Nemen wij als direct
in het oog vallende trekken van de houding van menige leek zijn geprikkeldheid,
een uitgesproken tendens om als iconoclast op te treden, een ietwat arrogant
anti-clericalisme, en daarbij, aan de andere kant, een eerlijk idealisme, dan is het
inderdaad maar een kleine sprong om hierin een spiegelbeeld te zien van wat de
puber typeert. Bekijken we de zaken echter scherper, dan constateren wij dat
genoemde en andere verwante verschijnselen ten nauwste verbonden blijken te
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zijn met een diep doorwerkende onvoldaanheid, waarvan zij geheel doortrokken zijn,
en waaruit zij mogelijk voortkomen. En dan is het allesbehalve evident dat deze diep
gewortelde onvoldaanheid enkel een leeftijdsverschijnsel is, en dus verminderen zal
en verdwijnen naarmate het groeiproces vordert.
Wij geloven niet dat de hier geschetste toestand, waarin vele leken verkeren, juist
beschreven wordt door deze in verband te brengen met emancipatie e.d. De drang
naar vrijheid en zelfstandigheid is niet noodzakelijk een reactie op een soort
overheersingszucht van de geestelijkheid. Wanneer vandaag aan de dag alle pastoors
en gezagdragende geestelijken het hun toevertrouwde gezag op volmaakte wijze
uitoefenden als een functie van zuivere naastenliefde, als er ouder-comité's waren
voor de scholen, en een adviserend lichaam betreffende prozaïsche parochieproblemen
als stoelengeld of versiering van de kerk, etc., wanneer, kortom, de leek zich volledig
‘mondig’ of ‘geëmancipeerd’ zou weten, dan zou naar onze overtuiging de
onvoldaanheid en de daaruit voortkomende geprikkeldheid niet noemenswaard
verdwijnen. Dit blijkt o.i. reeds duidelijk als we onze aandacht richten op de
verschrikkelijke onvoldaanheid door duizenden ervaren voor wie dit leed te groot
was en die de kerk verlieten. Er is toch wel niemand die een dergelijke afval toeschrijft
aan een verlangen naar emancipatie dat werd verijdeld. Er is niemand die aanneemt
dat de diepste reden van hun heen-gaan de pastoor is die hen kort hield. Deze mensen
waren ontevreden en onvoldaan niet primair over de geestelijken: zij werden diep
teleurgesteld, om welke reden dan ook, in de Kerk. Het was geen leeftijdsverschijnsel
dat ze naar elders gingen, maar veel meer een echte levenscrisis. Bovendien is het
onjuist dit geprikkeld en onvoldaan zijn te beperken tot de leken. Men leest wel niet
zo vaak dat ook priesters en religieuzen hieronder lijden, maar wij zijn overtuigd dat
achter een uitdrukking als ‘onrust in de zielzorg’ veel meer schuil gaat dan enkel een
bezorgdheid over de leek of over de kerk; ook priesters en religieuzen ervaren diep
in eigen hart een zekere onvoldaanheid; ook zij ergeren zich aan vele zaken; maar
er zullen er onder hen maar heel weinigen zijn die hiervoor de oplossing zoeken in
emancipatie, of dergelijke ervaringen toeschrijven aan een zich voltrekkend
groeiproces.
Naar onze mening moet de oorzaak elders worden gezocht. Daarom willen we
vooreerst vaststellen, dat lang niet alle katholieken, leek of niet-leek, gekweld worden
door een zekere wrevel ten opzichte van de Kerk, dit dan genomen in de ruimste zin.
Velen zijn tevreden met de gang van zaken, zij breken zich het hoofd niet over het
al of niet liturgische van het lof, vinden het onprettig als de geestelijkheid wordt
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bekritiseerd; hun betrekkelijke voldaanheid toont zich in het trouw vervullen van
hun godsdienstige plichten en in een als vanzelf sprekende volgzaamheid. Soms doet
deze voldaanheid denken aan zelf-voldaanheid. Een zekere critiek zal hen kwalificeren
als makke schapen die doen wat er gezegd wordt, zich in een te groot vertrouwen op
de geestelijkheid nimmer bekreunen om het waarom, en er gerust op zijn dat zij aldus
de veilige weg naar de hemel bewandelen: alsof dat het enige en voornaamste is
waarvoor de mens hier op aarde leeft. Ook onder priesters en religieuzen vindt men
dit onbezorgde type, en het wordt dan vaak moeilijk om woorden als gezapigheid
en burgerlijkheid uit het hart en van de lippen te weren. Bij vele mensen van deze
groep kan gemakkelijk een zekere verstarring in het geestelijke optreden: zowel hun
woord als hun leven mist vaak het vuur dat Christus kwam brengen, en het is bijna
onmogelijk om in hun houding nog enig verband te zien met het zwaard dat Christus
ook bracht. Zulke mensen zijn er wonderwel in geslaagd om het geheim uit het
christen-zijn weg te werken; ze hebben het mysterie tot hanteerbare proporties
gereduceerd en daarmede een gemoedelijk maar nog al sterk verwrongen christen-zijn
geschapen. Hun ontbreekt de ware huiver voor God en het goddelijke: God is zozeer
Onze Lieve Heer geworden dat men zich afvraagt wat er nog overblijft van de
eindeloze afstand tussen het schepsel en de Schepper; het ontstellend mysterie van
een God die zielsveel van de mens houdt schijnen zij te beschouwen als een ietwat
goedkope parallel van de liefde die de kunstenaar heeft voor zijn kunstwerk. Een
dergelijke voldaanheid is voor velen een gruwel en een ergernis, het onvermijdelijk
resultaat van een hoogst gevaarlijke oppervlakkigheid - ook al geven zij uit
naastenliefde wel toe dat deze vaak ongewild en onbewust het leven beheerst.
Er is nog een tweede groep van christenen die weinig of niet gekweld worden door
geprikkeldheid en wrevel. En de groep is gelukkig veel groter dan wellicht menigeen
denkt. Wat de mensen van deze groep kenmerkt is een diepe rust en sereniteit. Er is
bij hen niet de minste suggestie van een burgerlijke oppervlakkigheid. Integendeel,
men voelt onmiddellijk dat deze mensen eerbied afdwingen, omdat zij een grote
rijpheid hebben bereikt, dikwijls ten koste van zware worstelingen en veel leed. Men
treft hen aan onder geestelijken en leken, niet het minst onder vaders en moeders die
jaren lang de ‘waarheid deden’ en zo ‘tot het licht kwamen’. Zij zien, hun dorst is
gelest, hun honger gestild, want zij vonden de bron en het brood.
Wij komen nu weer terug tot de groep van onvoldanen die het onderwerp is van
dit opstel. Naar onze overtuiging zijn deze mensen niet
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van nature kankeraars of een soort van beroeps-ontevredenen, nog veel minder zijn
het, zoals we reeds te kennen gaven, mensen die weinig stabiel zijn omdat zij
‘moeilijke jaren’ doormaken. Hun onvoldaanheid, hun geprikkeld zijn en het zich
ergeren, enz., vindt zijn eigenlijke oorzaak hierin dat zij honger hebben, of - dezelfde
beelden suggereren zich weer - dorst lijden, niet meer kunnen zien, en de schuld
hiervan geven zij aan de geestelijkheid; daarom zijn zij vaak zo bitter in hun kritiek:
maar kan men van een diep teleurgesteld mens wel een rustig betoog voor verbetering
van zijn situatie verwachten! Het is echter niet juist om zo maar zonder meer de
schuld te werpen op de geestelijkheid: want vooreerst, zoals wij zagen, lijden vele
religieuzen en priesters evenzeer in dit opzicht; en bovendien is het toch billijk dat
eerst eens onderzocht wordt van welke aard die honger is, waarom deze zich vooral
nu openbaart, zich steeds sterker openbaart, en wel in deze groep.
Het is een gecompliceerde kwestie die we hier aanraken, en het is met
bescheidenheid dat wij onze mening naar voren brengen. We zijn er ons van bewust
dat we wat simplistisch te werk gaan. We bedoelen slechts op het meest essentiële
te wijzen. We gaan er van uit dat de christenen, priester en leek, het vandaag heel
wat moeilijker hebben dan, laten we zeggen, een halve eeuw geleden. Het gezin is
niet meer het beschermd en beschermend milieu van vroeger. De wereld waarin we
ons nu bevinden is niet meer in die mate doortrokken van het christelijke als eertijds
het geval was; we leven niet meer in een maatschappij die christelijke waarden en
gewoonten als vanzelf sprekend aanvaardt. Materialisme, humanisme, kortom een
heidense sfeer, heeft het christelijk leven aangetast: de lucht die men inademt is er,
als het ware, mee besmet. Op stoffelijk gebied zijn de zorgen doorgaans groter
geworden. De opvoeding van de kinderen, die nog ongevormd reeds vroeg in
aanraking komen met serieuze problemen, eist veel meer aandacht, inspanning en
vooral wijsheid. Allerlei omstandigheden van sociale, politieke, verstandelijke en
vooral natuurlijk godsdienstige aard brengen nu de zekerheid in het geding die vroeger
als onaantastbaar bezit en rotsvaste steun gold. Uit dit klimaat kunnen we niet
weglopen! We zijn er in geplaatst en we moeten er in leven. Zich terugtrekken in
een denkbeeldige geborgenheid van het godsdienstige is uiteindelijk weinig minder
dan een vlucht voor de problemen van het werkelijke leven. Inderdaad vinden
sommigen het leven te lastig en gecompliceerd en zij geven het terrein al bij voorbaat
prijs; en het is dan vooral in hun kinderen, nooit klaar gemaakt voor het grote conflict,
dat deze houding zich ernstig zal wreken.
De onvoldanen, waarover wij nu spreken, beklagen zich niet over de
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nieuwe situatie, noch ergeren zij zich er over dat ‘de wereld tegenwoordig zo slecht
is’. Zij zijn realisten - zij zijn geplaatst voor grotere moeilijkheden en zwaardere
strijd en, Goddank, zij zijn nuchter en edelmoedig genoeg om deze strijd te
aanvaarden. Maar wie geeft hun de wapenen? Met de lans van vroeger kunnen ze
nu maar weinig uitrichten! Daar zit het eigenlijke probleem. Of om weer terug te
komen op het beeld van de honger: het leven van vandaag stelt veel zwaardere eisen
aan de mens, zodat deze ook krachtigere spijzen nodig heeft. Deze zoeken zij, deze
vragen zij en verwachten zij van de Kerk, en met name van de geestelijkheid.
Teleurstelling en bitterheid komen dan hieruit voort dat men tracht hun onvoldaanheid
met een licht gebaar de wereld uit te helpen en hun moeilijkheden in de hedendaagse
wereld niet genoeg au serieux neemt, alsook dat de verantwoordelijke personen
eenvoudig falen datgene te geven wat hun honger effectief stilt en hen staalt voor de
strijd, die zíj wel au serieux moeten nemen.
Wie ziet niet in dat deze onvoldanen, leek of geestelijke, ieders sympathie verdienen
en ieders steun; wie beseft niet dat zij in hun recht zijn als zij krachtiger voedsel
eisen! Wat is dan dit krachtvoedsel of, negatief uitgedrukt, wat is de reden dat het
voedsel van een halve eeuw geleden nu niet meer voldoet en tot ondervoeding leidt?
Men lette wel op: het gaat hier niet om méér voedsel, maar om krachtiger kost.
Hiermede hebben we een te gemakkelijke oplossing als ‘meer tot de sacramenten
naderen’ uitgeschakeld. Weliswaar werken de sacramenten ex opere operato; maar
dit betekent niet dat daarnaast het ‘over en weer’, de omgang tussen God en mens,
geen rol en geen zeer belangrijke rol zou spelen. Velen weten maar al te goed dat
hierin juist de moeilijkheid schuilt. Hun godsdienstig leven blijkt ontoereikend omdat
het teveel gezien wordt als een zaak van begrippelijke uitleg en te weinig als een
doorleefde ervaring, te veel als een trouw vervullen van opgelegde plichten en te
weinig als een bewust beleefde houding ten opzichte van God zelf. Men mene niet
dat met het woord ‘geloofsverdieping’ alléén de oplossing gegeven zou zijn en dat
een theologische cursus het voedsel is waarnaar gesnakt wordt. Dit zou immers
impliceren dat de onrust en onvoldaanheid enkel beperkt zou blijven tot de
ontwikkelde en bestudeerde christen: dit is onjuist, zij is ook te vinden bij de degelijke
werkman. Bovendien gaat het om de persoonlijke belevenis van het in geloof reeds
lang aanvaarde, dit in tegenstelling met een te veel van buiten af opgelegd dogma
en gebod. Wel houdt dit in dat het geloof helderder worde uiteengezet, maar dit niet
primair als leer, d.w.z. als een serie nauw met elkaar verbonden noties, maar meer
als een realiteit, en deze realiteit is uiteindelijk een persoon en een gemeenschap:
Christus en
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zijn Kerk. Alleen langs deze weg wordt mogelijk gemaakt een intens persoonlijk
contact van de hongerige mens met God door Christus, en hier onderstrepen we
persoonlijk. Het is niet zo moeilijk, en zelfs zeer verleidelijk, om de verbondenheid
met God, ook in de sacramenten, in een onwerkelijke sfeer te plaatsen, in de
kunstmatig godsdienstige sfeer van iets dat zich op een bepaald ideëel vlak afspeelt,
maar met het gewone leven zelf niet veel te maken heeft. Niet als deze persoon
benadert de mens dan God, maar veel meer als een soort fictie van zichzelf, van iets
dat hij wezen moet volgens zijn godsdienst, maar in feite niet is. En al even
gemakkelijk is het dan om in Gods plaats een fictie te substitueren, een wezen zo
groot en ongrijpbaar dat Hij puur vaagheid wordt.
Beleefde godsdienst, persoonlijk contact met God, dit is de krachtige kost die de
onvoldane mens, priester, religieus of leek, behoeft. Wie zal hem deze aanreiken?
Adviezen als ‘goed bidden’, of ‘dit of dat boek maar eens doorlezen’ zijn nutteloos,
omdat zij een sterke religieus levende mens vooronderstellen, terwijl wij juist de
ondervoede mens voor ogen hebben. In deze kan alleen hij die heeft iets geven, en
o.i. is het trieste van de toestand dat te weinig priesters hier het noodzakelijke geven
kunnen. Hun theologische scholing lijkt te weinig aangepast aan de geweldige
behoeften die zij te dienen hebben, en eigen geestelijk leven is vaak te veel in een
stramien van goede werken en goede gewoonten blijven steken, hun persoonlijke
omgang met God als van persoon tot Persoon niet voldoende uitgebloeid. Wij menen
dat dit laatste weer in direct verband staat met het te weinig kennen van God als
Persoon, en dit zou dan wellicht te wijten zijn aan een te geringe waardering en
ervaring van het beschouwend gebed, van het beschouwen van Christus als het beeld
van de Vader; of, als men wil, van de overschatting van een bepaald soort meditatief
gebed, waarbij te veel tijd en belangstelling geschonken wordt aan de moralistische
bestudering van het leven van Christus. Bovendien vragen wij ons af of zich hier
niet wreekt het gebrek aan belangstelling voor het gehele gebied van geestelijke
leiding tijdens de jaren van voorbereiding op het priesterschap. De biechtstoel wordt
te exclusief beschouwd als de plaats waar recht gesproken wordt, te weinig als de
plaats waar wordt genezen. De biechtstoel ziet men te veel als het terrein waar het
imponerend arsenaal van moraal en casuistiek tot zijn recht moet komen, te weinig
en slechts per accidens wordt zij gebruikt als de gelegenheid waar God door zijn
middelaar aan de mens Zijn gedetailleerde wil bekend maakt en de weg waarlangs
en de wijze waarop.... een kennis die de christen toch zo broodnodig is, waar deze
geroepen is tot niets minder dan gelijkvormig-
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heid met Gods eigen mensgeworden Zoon. Men zij in deze hoogst ernstige en
moeilijke kwestie voorzichtig met het blameren van wie dan ook. De Kerk leeft ook
in deze tijd, ook zij wordt in zo menig opzicht sterk door tijdsomstandigheden
beïnvloed. Maar dit betekent niet dat men hierin moet berusten: de onvergeeflijkste
fout zou zijn de kerk door tijd en tijdgeest te laten leiden. Juist om dit te voorkomen
werd haar de Geest gezonden, die boven tijd en plaats uitgaat. In ootmoed vrage
ieder zich af of hij zich voldoende liet en laat leiden door deze Heilige Geest. Willen
wij de moeilijkheden van het leven niet teveel oplossen met eigen menselijk verstand
en eigen menselijke middelen, daarbij te weinig luisterend naar de leiding van de H.
Geest, zo we dit tenminste al niet verleerd hebben? Zijn we sinds de renaissance en
de reformatie niet te zelfstandig opgetreden, hebben we niet teveel op eigen kunnen
vertrouwd, teveel zelf geregeld en beslist, en waren we niet te weinig ontvankelijk
voor Gods werken en Gods spreken? Geen wonder dan dat we ondervoed zijn geraakt.
We keren terug naar de titel van dit essay. We schuiven de mondige of onmondige
leek ter zijde, en maken ons zorg over de blinde christen. Niet over de blinde christen
die snakt naar licht, en daarom wel eens ongeduldig wordt en lastig, kregelig omdat
men hem de beloofde genezing onthoudt. Maar zorg en deernis met de blinde christen
die meent dat hij ziet, en mogelijk in zijn braafheid nog wel goed terecht komt, maar
nooit anderen de weg zal kunnen wijzen. Bovenal echter staan we huiverig tegenover
de in omloop zijnde terminologie van het mondigworden van de leek omdat het voor
de hand liggende advies: maak je geen zorg, komt allemaal terecht, ze worden ouder
en verstandiger, enz. een situatie zou bestendigen die van ondervoeding enkel kan
leiden tot honger-eudeem en onvermijdelijk de dood met zich meebrengt.
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Novalis en de prognose van Europa
door J.J.C. Marlet, arts
UIT de groep van romantici, die ruim anderhalve eeuw geleden hun verlangen naar
vrede zochten in de richting van een herstel van de verbroken eenheid van de
Christelijke Kerken kwam - naast Chateaubriand, de Maistre en Luigi Taparelli Novalis naar voren met een verhandeling in proza, getiteld Die Christenheit oder
Europa. In dat zelfde jaar, 1799, publiceerde Novalis een romanfragment Heinrich
von Ofterdingen, dat geen kwaad figuur sloeg in vergelijking met ongeveer tegelijk
uitgekomen werken van andere Duitse romantici: het tweede deel van Hölderlin's
Hyperion, Wackenroder's Phantasien über die Kunst, de opmerkelijke psychologische
roman Lucinde van Friedrich Schlegel en Genoveva van de vruchtbaarste auteur uit
deze kring: Ludwig Tieck.
Achter het pseudoniem Novalis verborg zich de toenmaals 27-jarige Friedrich von
Hardenberg, die door de dood van zijn 15-jarige verloofde Sophie von Kulm tot een
mystiek-religieus dichterschap gebracht zou zijn, en in 1801 zelf stierf aan tuberculose.
Novalis had Die Christenheit oder Europa oorspronkelijk bestemd voor het door
de gebroeders Schlegel opgerichte tijdschrift van de romantische beweging:
Athenäum. De meningen van de redactieleden liepen nogal uiteen. De wenselijkheid
van opname werd tenslotte ter beoordeling aan Goethe gelaten en deze ried publicatie
af, waarschijnlijk wegens het ‘katholiserend’ karakter van dit geschrift, de waardering
van Novalis voor de Orde der Jezuïeten en zijn verheerlijking van de Middeleeuwse
Christenheid vóór Luther.
In 1826 werd Die Christenheit oder Europa voor het eerst aan de openbaarheid
prijs gegeven, opgenomen in de door Tieck verzorgde 4de uitgave van Novalis'
Werken. Op dát tijdstip vond deze verhandeling geen weerklank meer. Een
Nederlandse vertaling1) zag het licht in 1949, toen iedereen vol was van een verenigd
Europa en toen door vooraanstaande politici nieuw leven in Novalis' wensdroom
werd geblazen.
De droom van een verenigd Europa is zeker zo oud als Novalis, waarschijnlijk
ouder nog. Typisch voor het idealisme van Novalis is echter, dat hij in zijn
toekomstfantasieën deze droom in vervulling zag

1) Amsterdam-Antwerpen, 1949. Van gegevens uit de inleiding (door de vertaler Luc. Indestege)
werd door mij dankbaar gebruik gemaakt.
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gaan na een overwinning van het Christendom. ‘Alleen de godsdienst kan Europa
weer doen opstaan en de volkeren geruststellen en de Christenheid, in nieuwe
heerlijkheid, zichtbaar op aarde bevestigen in haar vroegere, vredestichtende functie’.
Het woord ‘vroegere’ verwijst naar de Middeleeuwen toen er nog geen reformatie
(nodig) was. Novalis was niet blind voor de wantoestanden in het 15de eeuwse
Katholieke Europa, maar met de man van Wittenberg en de reformatoren na Luther
had hij toch weinig op. ‘Ze stelden een aantal juiste grondbeginselen vast, voerden
een menigte lofwaardige dingen in, schaften tal van verkeerde instellingen af, maar
zagen daarbij het noodzakelijk gevolg van hun actie over het hoofd, scheidden wat
onscheidbaar is, verdeelden de ondeelbare Kerk en rukten zich brutaal los uit de
algemene Christelijke gemeenschap, door welke en in welke alleen de echte, duurzame
wedergeboorte mogelijk is’. Vervolgens laat Novalis zich in ontevredenheid uit over
het misbruik, dat wereldlijke souvereinen maakten van de scheuringen op godsdienstig
gebied en over de ongodsdienstigheid van de godsdienstvrede, die geen vrede kon
zijn, omdat een revolutieregering voor permanent werd verklaard, en valt dan zeer
persoonlijk de eerste daadwerkelijke protestant en diens doelstellingen aan in de
passage: ‘Luther immers behandelde het Christendom op heel willekeurige wijze,
miskende zijn geest en voerde een andere letter en een andere religie in, nl. de heilige
algemeengeldigheid van de bijbel, en daarmede werd eilaas een andere, wel erg
vreemde, profane wetenschap in de godsdienstaangelegenheid gemengd: de philologie,
wier ontbindende invloed van dat ogenblik af onmiskenbaar wordt’.
Alvorens nader in te gaan op de simplificaties van Novalis betreffende de cultureel
bepaalde veranderde instelling van de Europese mens ten opzichte van God, de
oneindige waarheden van het Geloof en de Openbaring, geef ik de achtergrond van
Novalis' gedachtengang, het richtsnoer waaraan hij zijn utopistische fantasieën heeft
vastgeklonken. Een der lievelingsauteurs van de 20-jarige Novalis was de Nederlandse
denker Frans Hemsterhuis. Aan diens werkje Alexis ou de l'âge d'or ontleende hij
de opvatting terzake de drie stadia, die de geschiedenis der mensheid steeds weer
vertoont: op een beginperiode van kalm geluk volgt schier wetmatig een periode van
malaise, van onheilen en catastrophen, welke op hun beurt plaats maken voor een
tijdperk van geluk zonder meer, een gouden tijdvak. Novalis veronderstelde, dat deze
curve ook in de evolutie van de Christenheid terug te vinden moest zijn. Hij verwijst
naar het Middeleeuwse bloeitijdperk van de Katholieke Kerk, naar de heilzame
houding van de toenmalige vorsten, die hun kroon en hun heerschappij en hun
geschillen vrijwillig aan de voeten
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van de Vader der Christenheid neerlegden, naar de geweldige vlucht die al de
menselijke vermogens toen namen, naar het hoge peil, dat enkele mensen wisten te
bereiken in al de vakken der wetenschap en de gebieden van het leven en de kunst,
en naar de allerwegen bloeiende handel in geestelijke en materiële goederen, alom
in Europa en tot in het verre Indië. Waarmede hij maar wil zeggen hoe zeer strokend
met de innerlijke natuur van de mens dit Europees bestel was. ‘Dat waren de schone,
essentiële trekken van de echt-katholieke of echt-christelijke tijden’. Maar de
mensheid was nog niet rijp voor dit heerlijke rijk. Het was, schrijft Novalis, een
eerste liefde, die zachtjes wegstierf onder de druk van het bedrijfsleven, ‘een liefde
wier heugenis door baatzuchtige zorgen werd verdrongen en wier band later als waan
en bedrog werd gescholden en naar latere ervaringen beoordeeld, voor immer door
een groot deel der Europeanen werd stuk gescheurd’. Allengs begon een ander
mensentype veld te winnen, een type dat geen tijd meer heeft voor de aandachtige
beschouwing van de innerlijke wereld en voor de opgang in het bovennatuurlijke,
maar slechts belangstelling heeft voor kennis en bezit en technische vooruitgang.
In zijn simplificerende en idealiserende betoogtrant benadert Novalis hier de
onderscheiding van de homo religiosus en de homo technicus. Het is niet zo vermetel
in dit kader te denken aan het verband, dat Richard Mohr2) legt tussen de geringe
interesse voor techniek en de sterke ontwikkeling van religie, ritus en kunst bij de
(oorspronkelijke) homo religiosus, in tegenstelling tot de homo technicus, die zich
niet laat overweldigen door het bovennatuurlijke, maar zijn behoefte aan magie
goeddeels in de eigen persoonlijkheid bevredigt en zichzelf voor de maatstaf van
alle dingen houdt. Men moet bij deze associatie in aanmerking nemen, dat Mohr met
Karl Beth ervan overtuigd is, dat religie en magie ‘Erlebnisweisen’ zijn, die niets
met elkaar te maken hebben.
Gelijk een Robespierre, die op zíjn manier in de godsdienst het middelpunt en de
kracht der Republiek zocht, wil Novalis het heersende menstype een metamorphose
doen ondergaan in de religieuze richting en de Europese hoofden zien buigen voor
het Vaticaanse leergezag. De intermediërende activiteit van de Jezuïeten beschouwt
hij in deze als onmisbaar en verlossend. Voor alle Europese landen behalve Duitsland
kan Novalis slechts voorspellen, dat er met de vrede een nieuw en hoger godsdienstig
leven in hen zal beginnen te pulseren, dat weldra al de andere wereldlijke belangen
zal opslorpen. ‘In Duitsland daaren-

2) Die Christliche Ethik im Lichte der Ethnologie, München, 1954.
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tegen kan men reeds met volle zekerheid de voortekenen onderscheiden van een
nieuwe wereld. Duitsland schrijdt met trage, maar zekere schreden voor de andere
Europese landen uit’.
Men bedenke, dat dit geschreven werd in 1799 door een jeugdig dichter, de man,
die onsterfelijk werd door Hymnen an die Nacht, blijkens deze zinsnede evenwel
een critiekarme chauvinist. De 20ste-eeuwers weten hoe ver Duitsland zich van
Novalis' ideaal heeft verwijderd en hoe de idealen van religieuze en ethische aard
door de Nazihorden zijn vertrapt. Novalis echter voelde zich in 1799 vol zoete
schaamte in blijde verwachting van een duurzaam Godsrijk op deze aarde, waartoe
zijn Heimat de grote stoot voorbereidde. Om hem heen zag men nog maar
onsamenhangende en ruwe aanduidingen van dit grote gebeuren, maar voor zijn
historisch-geoefende blik - poëtische zelfoverschatting - verraadden deze aanduidingen
‘een universele individualiteit, een nieuwe geschiedenis, een nieuwe mensheid, de
zoete omhelzing van een jonge, verraste Kerk met een liefhebbende God, en de innige
ontvangenis van een nieuwe Messias in haar duizend leden tegelijk’.
Novalis verkeek zich wederom toen hij schreef: ‘De physica heeft thans het hoogste
bereikt.... De ontoereikendheid van de exacte wetenschappen is de laatste tijd meer
en meer merkbaar geworden’. Zelfs in onze dagen zou zulk een uitspraak een
hybridische zijn en symptomatisch voor een blikveldvernauwing. De mensheid vecht
onvermoeid door, gedreven door een zucht de macrokosmos in zijn wijdste
verhoudingen en de microkosmos in zijn kleinste geledingen te doorgronden, en wint
dagelijks veld op het terrein van schijnbare onmogelijkheden. Allerhand machten en
krachten worden uit hun natuurlijke inklemmingen en beveiligingen los gepeuterd
en zullen wellicht worden gecanaliseerd en bedwongen óf zullen onstuitbaar buiten
alle denkbare grenzen treden en de mensheid doen verlammen in een existentiële
stupor. Mogelijk dat dan eindelijk de homo technicus - excuus voor deze doelmatige,
maar overigens armzalige en onvoldoende aanduiding - zijn beperktheid inziet en
zich door de trillende knieën laat zakken tot op de splijtende aarde van het ‘verloren
paradijs’, pas dan wanneer hij in de absurditeit verstrikt is geraakt en geen uitweg
meer weet, de absurditeit, die de onuitkoombare stratosfeer is van de Godverloren
evoluerende menselijke mogelijkheden. ‘Want de waarheid is aan gene zijde van de
rede’ (Plotinus). En de Waarheid is God.
Met deze correctie zou Novalis door de toekomst toch nog in het gelijk kunnen
worden gesteld. Halverwege Die Christenheit oder Europa schrijft hij iets dat ons
waarachtig voorkomt en voor mijn be-
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werking van zijn gedachtenlijn bruikbaar is. ‘Alles wat voor zich zelf bestaat, heeft
een eigen maat van mogelijkheden, maar alleen het vermogen van het geslacht is
zonder einde. Alle plannen, die niet volkomen steunen op de hele aanleg van het
menselijk geslacht zijn tot mislukking gedoemd’. Onwillekeurig komt hier in onze
herinnering naar boven een conclusie van C.G. Jung3), luidend als volgt: De mens
zal niets ontdekken, waardoor hij wezenlijk verandert. Het is nog altijd een wonder
geweest, wanneer er werkelijk iets anders of zelfs beter is geworden. Het loslaten
van de oerwaarheden kweekt neurotische onrust, iets waarvan men heden ten dage
langzamerhand genoeg moest hebben.
Ook al zou de mens de (o.a. cultureel bepaalde) neiging vertonen van de oerwaarden
te vervreemden en er in slagen zich ten koste van enorme krachtsinspanning en
psychische conflicten in de beschavingswereld overeind te houden, dan toch sluimeren
er archetypische tendenzen in hem, waarop hij in geval van nood, traumatisch of niet
traumatisch, kan terugvallen, en via de welke hij in een veiliger vaarwater vermag
te geraken, waar de Kerk zijn loods wil zijn en God zijn haven zal blijken.
Tenslotte attendeer ik op een der laatste alinea's uit de verhandeling van Novalis,
waar hij uitroept: ‘De overige werelddelen wachten op Europa's herstel en opstanding,
om aan te sluiten en medeburgers te worden van het Rijk des Hemels’. In het jaar
1955 krijgen we niet de indruk, dat de belendende continenten een dergelijke
afwachtende houding aannemen. De wereld groeide in anderhalve eeuw tijds buiten
door Novalis voorziene proporties. In het gunstigste geval heeft Europa de
sleutelpositie, die ik onder woorden bracht in een artikel in dit tijdschrift onder de
titel ‘De Europeaan’4). Als Europa, een zo mogelijk verenigd Europa, deze
sleutelpositie weet uit te buiten door zich, behalve van aardse middelen, te bedienen
van de onvergankelijke waarden van het Christendom, doet het iets, dat vrijwel
niemand meer van dit ‘Abendland’ verwacht of ook maar wenst. Het zou de laatste
daad zijn van een traditionele verbondenheid alvorens dit eens zo machtige werelddeel
oplost in grotere ‘eenheden’, een daad die zou bestaan uit een bemiddeling tussen
uiterst West en uiterst Oost, na een terugkeer tot het Christelijke uitgangspunt, zich
verrijkend met de oerwaarden, die daaraan in het Oosten voorafgingen en zich verder
bevruchtend met de moderne cultuurpatronen in het trans-atlantische Westen.

3) Seele und Tod, (in Wirklichkeit der Seele), München-Leipzig, 1939.
4) Streven, Jrg. VII, deel II, Nr. 11-12, Aug.-Sept. 1954.
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Gezelle's avonturen in de journalistiek
door Dr J. van Heugten S.J.
ONGEVEER gelijktijdig met het magistrale boek over Gezelle van Henri Bruning
kwam er bij Lannoo te Tielt van de hand van R. van Sint-Jan een studie van de pers
die Guido Gezelle's Avonturen in de Journalistiek heet1). Sint-Jan behandelt daarin
Gezelle's Brugse jaren van 1865 tot 1872, toen hij kapelaan was in de Sint
Walburga-parochie en op verlangen van zijn Bisschop, Monseigneur Faict, een
plaatselijk politiek weekblaadje te redigeren had, ‘'t Jaer 30’, later ‘'t Jaer 70’.
De auteur heeft de nog toegankelijke bronnen over deze jaren geraadpleegd,
alsmede de bestaande biografieën van Gezelle en enig licht trachten te verspreiden
over deze duistere episode uit het leven van de dichter. Deze Brugse tijd is, vooral
op het einde, de bitterste en moeilijkste geweest in Gezelle's leven. Wie Gezelle
slechts kent uit zijn werken, zal verbaasd staan hier een geheel andere Gezelle aan
te treffen dan de naar God gekeerde, wereldvreemde dichter. Toch krijgt men de
indruk dat hij zich met hart en ziel aan deze taak gegeven heeft, hoe zeer zij ook
beneden zijn geestelijke standing was. Er waren nu eenmaal trekken in zijn wezen
die in dit werk bevrediging moeten gevonden hebben, zijn eigenaardige strijdlust,
zijn scherpe spotzucht en ironie, zijn felle Vlaamsgezindheid die het liberalisme met
franskiljonisme identificeerde. Bruning gaat in zijn idealiseren van Gezelle's karakter
te zeer aan allerlei realiteiten voorbij - of haalt zijn schouders op voor wat hij geen
nadere beschouwing waard acht. Dit journalistieke avontuur is echter ook een episode
in Gezelle's leven en wel een der bitterste. Des te groter moet de teleurstelling geweest
zijn, toen het met ‘'t Jaer 30’ en ‘'t Jaer 70’ misliep, de finantiën in de war bleken en
Gezelle van zijn post als leider en hoofdredacteur ontheven moest worden.
Wat was het geval? Het liberale anti-clericale Brugse weekblad ‘De Westvlaming’
vulde zijn kolommen graag met schandaaltjes over geestelijken en kloosterlingen en
de Bisschop van Brugge wenste een tegenblad om zich te kunnen verweren en de
Brugse bevolking vanuit gelovig standpunt voor te lichten. Gezelle leek hem hier de
man voor. Zo werd

1) R. van Sint Jan, Guido Gezelle's Avonturen in de Journalistiek. - Lannoo, Tielt, Den Haag,
120 pp., Fr. 58, f 4.95.
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de dichter in 1864 de leider en hoofdredacteur van het weekblad ‘'t Jaer 30’. Tot in
't begin van 1866 heeft Gezelle op waardige en voorname wijze zijn tegenstanders
bestreden en het blad gevuld met zijn kleurige, volkse, in straat-Brugs geschreven
artikelen en verhalen. Eind 1865 echter werden de insinuaties en beschuldigingen in
‘De Westvlaming’ zo kras en uitdagend, dat het Gezelle (en de Overheid, die hem
graag wat feller en persoonlijker van leer zag trekken) te heet werd en hij een scherpe
persoonlijke aanval deed op de hoofdredacteur. Sindsdien was het een heftig heen
en weer-geschrijf tussen de ‘Pestvlaming’, zoals Gezelle het blad noemde, en ‘'t Jaer
30’. De prikkelbare en overgevoelige dichter verloor zijn zelfbeheer en werd hoe
langer hoe agressiever. Kort daarop had de ‘kerkhof’-strijd plaats van Sint Denys,
een dorpje bij Kortrijk, waar een nieuw kerkhof was aangelegd dat, hoewel nog niet
ingezegend, door de gelovigen van hogerhand in gebruik genomen moest worden.
De Bisschop bracht zijn veto uit en de kapelaan van Eecke uit Sint Denys schreef
opruiende artikelen in ‘'t Jaer 30’, die door Gezelle nog wat bijgezouten en -gepeperd
werden. Er volgde een proces, gevangenneming van de drukker, uitwijking van de
kapelaan, maar Gezelle bleef ongedeerd.
Dit moedigde hem niet weinig aan, zodat hij doorging met vinnige stukken te
lanceren. ‘De Westvlaming’ zat echter niet stil en schreef eveneens artikelen en
verhalen vol venijn tegen Gezelle. Tevens wist hij een afgewezen proces opnieuw
ter tafel te brengen en ditmaal won hij. ‘'t Jaer 30’ ging in Juni 1870 ter ziele. Het
werd echter onmiddellijk opgevolgd door ‘'t Jaer 70’, waarin Gezelle bleef schrijven,
gematigder en minder agressief dan in zijn voorganger. Tegelijkertijd echter
publiceerde hij ongewoon felle Franse stukken onder de naam Trim in ‘L'Impartial
de Bruges’.
Het in 1868 begonnen en aanvankelijk afgewezen proces kreeg zijn beslag in 1871,
toen het Hof van Cassatie het te Gent gevelde vonnis bekrachtigde. Dit was de nekslag
voor Gezelle, ook al duurde het nog een jaar, eer hij zijn nederlaag en tegenslag in
volle draagwijdte inzag. Hij zat in een finantiële débâcle, zijn ‘vrienden’ vielen hem
af, of kwamen hem niet te hulp, zijn eigen familie geraakte met hem in onmin, een
diepe depressie overviel hem. Het bleek dat zijn eigen dienstbode, de beruchte
Stefanie, die zelfs zijn zuster Florence uit Gezelle's woning had weten te verdringen,
de dichter bestolen en belasterd had en klik-diensten bij ‘De Westvlaming’ had
verricht. Deze jaren zijn Gezelle's Getsemanie geweest. Hij, de onbegrepene, de
zeldzaam gevoelige, de zuivere en ware, die het steeds om het hoogste ging en die
geen kleine, persoonlijke belangen kende, die zijn overheid in volle overgave gediend
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had, zag en voelde zich nu de verstotene en bedrogene. Van een ‘in ongenade vallen’
bij zijn Bisschop hoeft geen sprake te zijn. Gezelle zelf moet ingezien hebben dat
een verwijdering uit Brugge, een overplaatsing, in dit geval naar Kortrijk, in het huis
van de Deken, de beste oplossing was, zowel voor hem als voor zijn familie en
vrienden.
De schrijver van dit boekje, die omtrent deze periode uit Gezelle's leven alles
onderzocht heeft wat er te onderzoeken was, wijst er nadrukkelijk op, dat wij te
weinig weten van de omstandigheden en verhoudingen om over alles een blijvend
en afdoend oordeel te vellen. Men kan vaak slechts gissen en vermoeden. Dat de
‘dichter’ in deze jaren niet tot bloei en groei kwam ligt voor de hand; men hoeft niet
tot de onwaarschijnlijke, mystieke veronderstelling van Henri Bruning zijn toevlucht
te nemen om voor dit zwijgen een bevredigende verklaring te vinden. Toch zijn deze
jaren voor de dichter niet nutteloos en zonder profijt geweest. Zijn redacteurschap
van ‘'t Jaer 30’, ‘is de leer- en oefentijd geweest van zijn verfijnde woordkunst.
Terwijl hij krantenartikelen voor eenvoudige mensen schreef, leerde hij de schatten
der volkstaal.... met ervaren hand tot juwelen om te werken, die hij, als de tijd der
volle “uitspreekbaarheid” zou gekomen zijn, ten toon zou spreiden’.
Nog een enkel citaat willen wij uit deze studie, die met grote reverentie voor
Gezelle ondernomen is, aanhalen: ‘Gezelle's journalistiek is niet het werk van een
geestesmens, die bedachtzaam het pro en contra afweegt, maar wel dat van een
gevoelsmens, wiens sterkste wapen zijn eigen hart is.... Als mens verschijnt Gezelle
in volle waarheid in zijn ongekunstelde, geheel op het dialect steunende
weekbladartikelen. Zijn hele wezen, zijn Vlaamse teugelloosheid, zijn buitengewone,
in brutaliteit overslaande gevoeligheid en prikkelbaarheid, zijn kostbare humor, de
natuurlijke vergoeding der depressieve temperamenten, die nu eens kinderlijk
goedaardig, dan weer nijdig verbeten zijn kan, vindt men aldaar ten toon gespreid.
Wat hij te zeggen had moest eruit, onweerstaanbaar en in absolute oprechtheid, maar
mettertijd heeft hij mores geleerd: hij heeft leren zwijgen’.
Het is een gelukkig toeval, dat gelijktijdig met het prachtige boek van Henri
Bruning, een boek, dat ons de ongewone diepte en rijkdom van Gezelle onthult, dat
echter tevens de mogelijkheid tot mythevorming omtrent Gezelle schept, dit op
volstrekte en nuchtere realia steunende werkje verschijnt en op de gewone menselijke
kanten van Gezelle's wezen wijst.
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Emmanuel Bailly, stichter der Vincentius-conferenties
door Dr Olaf Hendriks A.A.
HET is niet zonder diepe ontroering, dat wij in dit artikel een bladzijde
kerkgeschiedenis willen schrijven, waarin wij op grond van archiefstukken1), een
scherper licht hopen te werpen op de ware ‘stichter’ van de Conferenties van de H.
Vincentius a Paulo.
Na een stil en bescheiden begin (1833) kende het werk der Vincentiusconferenties
onmiddellijk een merkwaardige bloei, waartoe de eerste leden, ieder voor zich, met
hart en ziel meewerkten onder de vaderlijke leiding van monsieur Bailly, zonder dat
iemand de titel van stichter voor zich opeiste. Pas later, toen Ozanam reeds gestorven
was (1853), ontstond er in 1859 een droevige polemiek, waarbij de titel van stichter
uitsluitend voor Frederik Ozanam werd opgeëist, die daarmee zelf nooit zou zijn
accoord gegaan. Sindsdien is men allengs deze persoonlijke titel als een vaststaand
feit gaan zien en inderdaad werd hem deze tot tweemaal toe door de hogere kerkelijke
overheid toegekend nl. bij het eeuwfeest van zijn geboorte (1913) en bij het eeuwfeest
van zijn dood (1953).
Ofschoon Frederik Ozanam ongetwijfeld een grote rol speelde in de ontwikkeling
van de Conferenties, is het toch niet volgens de historische waarheid hem persoonlijk
en uitsluitend de titel van stichter te geven. Deze komt eerder toe aan Emmanuel
Bailly, die het werk leidde gedurende de eerste elf jaren.
Het is met eenzelfde eerbied en liefde voor beide persoonlijkheden, dat wij hier
onuitgegeven documenten gaan ontleden. Bailly! Ozanam! deze twee namen mag
men niet scheiden, nog minder tegenover elkaar plaatsen in dit grootse werk van
naastenliefde. Men mag ze ook niet los zien van de vijf andere leden, die de eerste
groep vormden. Aanvankelijk een gesloten kring, groeide deze groep weldra, zonder
dat ook maar een van de ‘stichters’ het kon vermoeden, uit tot 'n wereldomvattende
organisatie.

1) Deze documenten bevinden zich in het archief van het generalaat der paters Assumptionisten
te Rome (Lungo Tevere Tor di Nona 7).
a. Brieven van Ozanam (Lyon) aan Bailly (Parijs) en een serie ‘billets’ (Parijs
1842-1844). Samen 26 documenten.
b. Archief van de familie Bailly (een grote verzameling brieven gericht aan pater
Vincent en pater Emmanuel Bailly). Het eigenlijke archief van de familie Bailly is
bij de dood van Madame Bailly (1870) in handen gekomen van haar zoon Bernard.
Wij weten echter niet waar het zich op het ogenblik bevindt.
c. Lévêque, Quelques notices historiques, 1861. Alleen bestaande in handschrift.
Cf. Lallier, Origines de la Société de St. Vincent de Paul, in: Manuel de la Société de St.
Vincent de Paul, 2de editie, 1879-1880.
Zie ook uitgebreid artikel: Un point d'histoire: Frédéric Ozanam et la fondation des
Conférences Saint-Vincent de Paul, in: La Documentation catholique, 6 Maart, 1926.
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Van meet af aan was het de uitdrukkelijke wens van Emmanuel Bailly en zijn
medewerkers om, bij alles wat zij op dit terrein ondernamen, geheel onbekend te
blijven. Alleen Bailly en de andere vijf vrienden van Ozanam zouden hierin slagen.

Monsieur Emmanuel Bailly
Het is jammer voor de geschiedenis der sociale charitas, dat er geen monographie
bestaat over monsieur Bailly, wiens activiteit ten grondslag ligt aan vele katholieke
werken in de XIXe eeuw in Frankrijk. Zo speelt hij een rol in de stichting van Le
Correspondant, l'Univers en La Tribune Catholique, helpt hij Migne bij de uitgave
van zijn Patrologie en weet hij onder de studenten van Parijs een diep christelijke
en sociale geest aan te kweken.
Emmanuel Bailly werd geboren onder de Terreur in 1793 als zevende kind van
het gezin, dat zich gevestigd had te Bryas bij Saint-Pol (Pas- de Calais). Zijn moeder
verleende heimelijk onderdak aan Ons Heer en aan priesters; zijn vader had de
geschriften van de H. Vincentius a Paulo in bewaring gekregen van de vicaris-generaal
der Lazaristen, pater Hamon. Zijn zeven jaar oudere broer, Joseph, werd priester in
genoemde Congregatie, terwijl Emmanuel zelf te Amiens bij de Lazaristen studeerde.
In 1812 zag hij zich ten gevolge van regeringsmaatregelen gedwongen de philosophie
te volgen aan het keizerlijk lyceum van Amiens, waar hij de hoofdprijs behaalde met
zijn proefschrift over Malebranche. Hij zette zijn studies nog voort te Saint-Acheul
en werd leraar te Amiens. In 1819 vestigde hij zich te Parijs en opende daar een
paedagogium voor studenten, dat later de zetel werd van de Société des Bonnes
Etudes, gesticht door Mgr Gerbet en zijn vrienden. Op de vooravond van de revolutie
van 1830 huwde hij in Picardië Vrayet de Surcy, wier ouders gedurende de
Juli-revolutie in hun huis het lichaam van de H. Vincentius a Paulo verborgen hielden.
Vandaar de grote verering van monsieur Bailly voor de H. Vincentius; te Saint-Lazaire
werd hij genoemd ‘de Lazarist van de buitenwereld’. Zijn oudste zoon, geboren 3
December 1832, de toekomstige stichter van La Croix, werd naar de grote heilige
genoemd. Achttien maanden later zou hij ook deze naam geven aan de nieuwe
Conférence de la Charité. Te Parijs ontplooide monsieur Bailly een grote activiteit
op sociaal gebied door de pers en de leiding der studenten. Op het eind van zijn leven
(1861) trof hem, alsmede zijn gezin, een zware slag; hij raakte in grote financiële
moeilijkheden doordat hij zich in zijn goedheid borg had gesteld voor vrienden, die
hun zaken niet wisten te beheren. Zijn oudste dochter Adrienne ging als onderwijzeres
naar Polen en stierf in 1854 te Warschau op 22-jarige leeftijd; Vincent de Paul moest
de technische hogeschool verlaten en een betrekking zoeken bij de post; Bernard
ging naar de marine; Emmanuel, de toekomstige tweede algemeen-overste der paters
Assumptionisten, kreeg een beurs voor het college Clichy; de jongste dochter Marie
bleef thuis en werd later religieuze en algemeen-overste der zusters van Sainte
Clothilde.
De materiële beproeving die Bailly had getroffen ging gepaard met
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een nog groter moreel lijden, dat hem werd aangedaan door zijn beste vrienden.

Het werk der Conferenties
Met zijn oude studiegenoot van Amiens, Lévêque, die hij in 1821 te Parijs terug zag
en die in 1861, na de dood van Bailly, enige gegevens over het leven van zijn vriend
zou schrijven, opende hij twee studentenhuizen, die aanvankelijk gescheiden, weldra
werden verenigd. De conferenties, door Bailly in deze huizen gegeven, trokken
weldra de élite der studenten van la Société des Bonnes Etudes, die ook omstreeks
die tijd gesticht was. Het doel was jongelui te vormen tot verdedigers van de
katholieke vrijheden.
Sinds 1819 was hij in de Rue Cassette no. 7 begonnen met een literaire kring die
weldra overgeplaatst werd naar de Place de l'Estrapade no. 11 en 13, het grote centrum
van zijn activiteit. Het gebouw bevatte een amphitheater met 500 plaatsen,
verschillende zalen voor conferenties over letterkunde, recht, geschiedenis etc., een
bibliotheek en kamers voor studenten. Uit de literaire kring, die 30 à 40 leden telde,
kwam in 1828 Le Correspondant voort, daarna La Tribune Catholique, die sinds
1833 vervangen werd door l'Univers. Het kostte Bailly soms moeite de geestdrift
der jongeren in toom te houden. In 1823 vestigde zich ook de Société des Bonnes
Etudes in genoemd gebouw. Deze vereniging telde 400 à 500 leden en stond sinds
1826 onder leiding van Bailly. De revolutie van 1830 vaagde alles weg, doch Bailly
en Lévêque bleven op hun post. Na de storm echter vormden zij de conferenties om
tot 'n instelling met zuiver godsdienstig doel zonder politieke inslag. Weldra hernam
het leven op de Place de l'Estrapade zijn gewone gang, ofschoon de wet samenkomsten
van meer dan 19 personen verbood. Iedere dag had er een conferentie plaats voor
studenten van de verschillende faculteiten; de Vrijdag werd vrijgehouden voor een
concert. Vooral de conferenties van letterkunde en geschiedenis trokken veel
belangstelling. Ozanam behoorde tot de conferentie der geschiedenis en was de
voornaamste commensaal van het studentenhuis.
Als reactie tegen de aanval der Saint-Simoniens, die beweerden, dat de christelijke
naastenliefde begraven was met de overbrenging van de relieken van de H. Vincentius
(1829), probeerden Bailly en Lévêque de jongeren van ijdele en onvruchtbare
discussies af te houden en ze meer tot practische beoefening der naastenliefde te
brengen.
Vanaf 1826 waren de volgelingen van Bailly op diens initiatief reeds met
huisbezoek begonnen. Zo ontstonden er 3 secties: de een hield zich bezig met het
bezoeken van gevangenissen, de andere wendde zich tot de ziekenhuizen en een
derde bezocht de armen aan huis. Het armenbezoek was voor de kringen van Bailly
dus geen nieuw idee; alleen miste het jeugdig enthousiasme een strakke leiding.
Daarom besloten Bailly en Lévêque om Ozanam en Francheville, die een grote
invloed hadden op de studenten voor hun plan te interesseren en door hen andere
studenten te winnen. Daar men bij 't aanwerven van leden echter bescheiden te werk
moest gaan bestond de eerste vergadering slechts uit vijf leden.
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De eerste Conferentie
6 Mei 1833 's avonds om 8 uur had de eerste vergadering plaats in de Rue Petit
Bourbon 17 (nu Saint Sulpice), en wel in de redactiezaal van La Tribune Catholique,
eigendom van Bailly.
Aanwezig waren Emmanuel Bailly, Paul Lamache, Felix Clavé, Auguste Le
Taillandier, Jules Devaux, Frederik Ozanam en Francois Lallier. De vergadering,
voorgezeten door Bailly, werd geopend met het Veni Creator en een voorlezing uit
de Navolging van Christus. Over het doel was men het al spoedig eens: men zou de
armen aan huis gaan bezoeken; bovendien werd besloten dat giften uitsluitend in
natura gegeven zouden worden. Deze giften werden door winkeliers, die hiervoor
speciale bonnen in ontvangst namen, geleverd. Met algemene stemmen werd de H.
Vincentius als patroon gekozen, hetgeen begrijpelijk is als men weet dat madame
Bailly de Surcy en haar schoonbroer (Joseph) zo pas de relieken van de heilige naar
Parijs hadden overgebracht. Het werk werd opgezet als een ‘Conférence’ onder
leiding van een voorzitter (Bailly), een vice-voorzitter (Ozanam), een secretaris
(Lallier) en een nader te benoemen penningmeester. Om met de armen in contact te
komen zou men zich wenden tot zuster Rosalie, die belast was met de zorg der armen
in het arrondissement. Op het eind van iedere vergadering zou een collecte gehouden
worden.
Naderhand vonden de conferenties plaats in het studentenhuis Estrapade.
Alle bronnen stemmen overeen wat betreft de bescheiden maar ingrijpende invloed
en leiding van Bailly. De eerste Conférence de la Charité had plaats in zijn huis. Hij
zorgde voor bezieling. Daarom wordt hij door de leden en door Lévêque (wel
aanwezig doch niet als lid, daar hij reeds administrateur was van het werk van zuster
Rosalie) steeds als hun vader erkend. Zijn leiding liet zich ook voelen in de verdere
ontwikkeling der Conferenties.
Het is in de eenvoud van de liefde dat het grootse werk ontstaat. Zo lezen wij in
de nota's van Bailly: ‘Wie heeft het eerst over huisbezoek bij de armen gesproken?
Sommigen noemen Le Taillandier, terwijl Monsieur X.... (de naam is onleesbaar in
het handschrift) in dit verband reeds eerder Ozanam vermeld had’. ‘Maar’, zo gaat
Bailly schertsend verder, ‘als de eerste opwellende gedachte aan een te-beginnen
werk gelijk staat met een stichting, dan is Le Taillandier de stichter van de vereniging’.
Het is opmerkelijk dat Bailly vanaf het begin het werk nooit aan een persoon of
naam heeft willen binden. Het kwam ook niet voort uit een vooropgesteld statuut.
Eerst moest Bailly zeker zijn dat God het wilde alvorens een reglement te geven.
Het latere reglement, de z.g. Considérations générales, door Bailly opgesteld, was
dan ook niets anders dan het vastleggen van bestaande gebruiken. Ook wilde Bailly
geen gezag in de strikte zin van het woord, doch wel een sterke band van liefde
onderling en met het centrum. ‘Het centrum oefent geen gezag uit op de conferenties;
de liefde leidt alles; er is eenzelfde doel en eenzelfde werk; er is eenheid van hart in
onze Heer Jesus Christus; de liefde
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alleen is krachtig genoeg om mensen te verenigen’ (Brief 14 Juli 1841).
Centrum zowel als legger-van-onderling-contact is tot aan zijn ontslag steeds
monsieur Bailly geweest. ‘Komt dus het uur, waarnaar ik zozeer verlang, dat iemand
anders leider en bezieler van onze gemeenschappelijke broederschap zal worden,
dan zullen mijn laatste woorden zijn: Weest goed en rechtvaardig jegens elkander;
zie in alles de goede bedoeling en bevorder elk goed werk. Alleen dan zal uw
broederschap, die uw leven en kracht is, kunnen blijven voortbestaan’ (Circulaire,
1 December 1844).
In dezelfde geest schreef Lévêque na een grote bijeenkomst te Rome in 1853:
‘Ziedaar het werk, waarin monsieur Bailly het grootste aandeel had en
waarvan hij de voornaamste drijfkracht was. Toch zal ook niemand onze
“émissaires” (de eerste leden, die eveneens in de provincies conferenties
stichtten) de verdiensten en de eer ontzeggen met beleid en
scherpzinnigheid te hebben meegewerkt aan de eerste Conferentie, waaruit
al de andere zijn ontstaan.... Maar haasten wij ons terug naar de geest van
onze regels en dat niemand mene zich iets op de titel van stichter te moeten
laten voorstaan. Toen wij onze jonge studenten iedere avond van de week
een nuttige bezigheid trachtten te bezorgen, durfden wij niet denken aan
een werk als dit, dat onze menselijke krachten en zelfs de vermetelste
ambitie overtreft. Wij zijn de toevallige oorzaak van de stichting geweest.
De Voorzienigheid heeft het kleine mosterdzaadje, dat wij in de goede
aarde mochten leggen, doen groeien tot een grote boom. Wensen wij al
degenen geluk, die ons hun medewerking hebben verleend in het zaaien
en besproeien van dit gezegend en vruchtbaar zaad, en laten we allen
tezamen de Voorzienigheid prijzen’.

De grote opbloei
De eerste groep meende aanvankelijk een gesloten kring te kunnen blijven. Op de
derde of vierde conferentie stelde Lallier voor zijn vriend van het college St. Stanislas,
Gustave Colas de la Noue, in de groep op te nemen. Ondanks enige oppositie werd
hij niettemin als nieuw lid aangenomen. Toen bracht Ozanam in Augustus 1833 Le
Prevost mee, de toekomstige stichter der broeders van de H. Vincentius a Paulo; en
op het eind van het studiejaar was 't ledenaantal der vereniging gestegen tot vijftien.
Daarmee verdween langzamerhand de intimiteit der eerste conferenties en stelde
Ozanam voor verschillende secties in de diverse wijken van de stad op te richten (16
December 1834). Dit voorstel stuitte op groot verzet, vooral daar men inzag dat
Bailly onmogelijk alle secties zou kunnen leiden.
‘Hij had onderdak verleend aan de pas ontstane vereniging; hij had haar
geleid en aan haar zijn zorgen besteed; men was gewend geraakt aan zijn
leiding, zijn voorzitterschap scheen onmisbaar en men vreesde dat de
secties zonder hem zouden kwijnen en zich zouden ontbinden’ (Lallier,
Origines). Bailly zou ook deze moeilijke zaak weer regelen; er kwamen
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meerdere secties in de stad en in de provincies. ‘Zij bleven echter
verbonden aan de Estrapade en men kwam soms samen voor een algemene
conferentie om de oorspronkelijke geest levendig te houden. Onder de
leiding van haar voorzitter en stichter bleef de Conferentie van de Estrapade
de verzamelplaats voor alle naderhand-gestichte conferenties’ (Lévêque).
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Eind 1835 telde de Vereniging 250 leden. De tijd was gekomen om aan de conferenties
een vaste vorm te geven. Monsieur Bailly belastte Lallier met de taak een reglement
op te stellen, terwijl hij zelf een soort geestelijk directorium schreef. 8 December
1835 kondigde Bailly het reglement af en las zijn ‘Considérations préliminaires’
voor, die letterlijk waren genomen uit de geschriften van de H. Vincentius a Paulo.
‘Zij waren zo volmaakt aangepast aan ieders gedachten en bedoelingen, dat zij
onmiddellijk met de grootst mogelijke sympathie werden aanvaard. Na deze lezing
werd aan Bailly de titel van algemeen-voorzitter gegeven; Le Prevost werd
vice-president, Brac de la Perrière algemeen-secretaris en Devaux
algemeen-penningmeester. Deze vier leden vormden de directieraad van de
Vereniging’ (Lallier, Origines).
Monsieur Bailly verklaarde later zelf zich op dat ogenblik bewust te zijn geweest
van 'n belangrijke gebeurtenis in het bestaan van de Vereniging. Men omhelsde
elkander onder tranen; de scheiding was een feit. De algemene instelling werd
genoemd de ‘Vereniging van de H. Vincentius a Paulo’ doch de particuliere
conferenties behielden de naam van Conférences de la Charité van deze of gene
parochie. Het eerste artikel van het detail-reglement was het eerste artikel van de
oorspronkelijke letterkundige kring om aldus de blijvende band aan te geven tussen
de grootse organisatie van 't ogenblik en de bescheiden grondslag daartoe in 't
verleden.
‘Monsieur Bailly werd dus zonder enige formaliteit president, zoals hij
ook stichter was; zijn presidentschap was een kwestie van natuurlijke groei
en niet het gevolg van een officiële verkiezing. Hij bleef de geëerbiedigde
alsmede onbetwiste president. Het werk kende een grote opbloei in de
provincies en weldra ook in het buitenland’ (Lévêque).
Na zijn studies te Parijs, richtte Ozanam een Conferentie op te Lyon (1836) en werd
tevens president van de andere Conferenties in die stad.
Nauwelijks was hij er aangekomen of hij schreef aan Bailly:
‘U hebt op mij steeds een gelukkige invloed uitgeoefend. Wij vormen
reeds een mooi groepje, dat zich de degelijkheid van uw raad en voorbeeld
ten nutte wil maken. Zo zullen wij op onze beurt proberen 'n weldaad te
zijn voor de jongeren van ons geslacht. Dit vormt het doel van de
conferentie, die wij in deze stad hebben opgericht, afhankelijk van de
eerste in Parijs. Zij staat nog in de kinderschoenen, maar als zij de band
met 't oorspronkelijke werk bewaard, is groeikracht verzekerd.... De
politieke kwesties moeten plaats maken voor sociale vraagstukken, zoals
de strijd tussen armoede en rijkdom, tussen de hebzucht, die wil nemen
en de gierigheid, die wil behouden. Zo de liefde hier niet tussenbeide komt
zal de schok tussen deze twee soorten egoïsme schrikwekkend zijn. Zeker,
de Voorzienigheid heeft ons niet nodig, maar wij hebben Haar wel nodig.
Het is niet zonder reden, dat Zij in u de gedachte heeft opgeroepen om dit
werk te stichten en dat Zij het, dank uw inspanning, heeft doen groeien.
Zet het begonnen werk voort en zorg voor zijn verspreiding en
bestendiging. Ik vraag dit in naam van al mijn vrienden’ (22 October 1836).
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Reeds eerder, gedurende zijn vacanties, had hij het werk te Lyon voorbereid. Hij was
voor de splitsing der Conferenties om zodoende
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haar intiem karakter te bewaren en haar een grotere ontwikkeling te verzekeren. Hij
verlangde echter een centrum en van tijd tot tijd algemene vergaderingen.
‘Over twee weken kom ik u lastig vallen om raad en ik hoop dat u dan
mijn wankele besluiten versterken zult en mij de zin van het leven nog
duidelijker zult doen inzien, hetgeen mij zal aanzetten om in de wereld
zoveel mogelijk goed te doen’ (20 November 1834). ‘Uw goedheid, die
ik vier jaar lang heb mogen ervaren, hebben mij in u een Vader leren zien,
of beter gezegd een oudste broer, want niettegenstaande de eerbied, welke
uw deugden en verdiensten afdwingen, stemmen zij mij tot nog meer liefde
en vertrouwen. Ik kom binnenkort weer bij u. Het is het laatste jaar; ik wil
het goed besteden en zal mij gelukkig wanen, als ik op het eind van die
tijd door uw lessen zoveel rijkdom zal hebben opgedaan, dat ik tot enig
goed in staat zal zijn’ (28 October 1835).
Wanneer hij in 1837 Parijs verlaat, houden hem nog steeds dezelfde gedachten bezig.
Hij beschouwt de vaderlijke vriendschap van Bailly als een der grootste weldaden
waarmee de Voorzienigheid hem heeft verrijkt: ‘Uw stuwkracht heeft mijn geest
geleid naar wegen, die anders wellicht nooit zouden zijn betreden’ (15 Maart 1837).
Bij zijn thuiskomst verneemt Ozanam, dat zijn vader gestorven is. ‘Na mijn vader,
die mij zo liefdevol had opgevoed, gaf God mij te Parijs twee andere personen om
hem te vervangen: Monsieur Ampère en u. U alleen bent nog in leven. Mijn vader
lag de Vereniging van de H. Vincentius na aan het hart. Hij verheugde zich, dat zijn
zoon geroepen was om er als een der eersten deel van uit te maken’ (20 Mei 1837).
Temidden van zijn activiteit te Lyon vergeet Ozanam Parijs niet.
‘Ik beloof u binnen vier of vijf dagen wat langer te schrijven bij
gelegenheid van het feest der Vereniging (8 December). Gij zijt het hart
der vereniging. Naar U gaan onze gedachten uit en onze dierbaarste
gevoelens. Na de aartsbisschop van Parijs willen wij alleen van u afhangen.
Voor deze band, die onze onafhankelijkheid waarborgt, hebben wij hier
hard moeten vechten’ (30 November 1836).
‘Mocht u bij toeval hier in de stad komen, dan zouden allen om strijd u
willen bedanken voor de ontzaglijke invloed ten goede, die u op de
christelijke jeugd van dit land uitoefent, terwijl uw bescheidenheid u doet
verlangen onbekend te blijven. Mogen ieder jaar onze rangen aangroeien
met jongeren, die beter van u heengaan, dan ze zijn, wanneer ze voor 't
eerst met u in contact treden. Telde iedere grote stad onder haar recruten
maar mannen door u gedrild tot een heilig bataljon, dan zou, wanneer het
uur der Voorzienigheid slaat, het vaderland bezet kunnen worden door
een katholiek leger, dat de godsdienstige, morele en intellectuele belangen
weet te verdedigen, die nu zo eerloos worden opgeofferd aan de eisen van
industrialisatie en sensualisme’ (9 Maart 1839).

Het ontslag van monsieur Bailly
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Door droeve familieomstandigheden genoodzaakt, diende Bailly, na een wijs bestuur
van elf jaren, zijn ontslag in als president der Vincentiusvereniging. Hij deed dit,
niettegenstaande het dringend verzoek van de raad, - waarvan Ozanam toen
vice-president was, - om te blijven.
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Na in zijn afscheidscirculaire van 9 Mei 1844 de reden van zijn heengaan te hebben
opgegeven en de nieuwe voorzitter op het hart te hebben gedrukt beter dan hijzelf
zijn zorgen te besteden aan de enorme ontwikkeling van het werk, bedankt hij zijn
confraters voor het vertrouwen, dat zij steeds in hem stelden en vraagt vergeving
voor het goede, dat hij niet of slechts ten halve verrichtte. Het is niet zonder ontroering
dat hij zijn taak neerlegt.
‘Ik houd van het werk, dat ik heb zien ontstaan en groeien. Ik herhaal de
woorden tot onze medebroeders gericht toen de voornaamste van alle
Conferenties zich in secties ging splitsen: Moed, mijne heren; verenigd of
gescheiden, van nabij of van verre beminnen wij elkaar, beminnen en
dienen wij de armen. Het kwaad heerst overal; laten wij een weinig goed
trachten te doen, God zal het ons honderdvoudig belonen’.
Zonder enige oppositie ging het voorzitterschap over op monsieur Gossin. Hij
bekleedde die functie van 1844 tot 1847. Hem volgde voor 'n periode van vele jaren
monsieur Baudon op. Frederik Ozanam had het algemeen voorzitterschap geweigerd
(brief 26 April 1844). Toen monsieur Bailly zijn ontslag indiende waren Ozanam en
Léon Cornudet vice-voorzitters en de Baudicour algemeen-secretaris. In een circulaire
deelden zij het ontslag van Bailly aan de Vereniging mee: ‘Gij weet het, en onder
ons is er niemand, die vergeten zal dat het monsieur Bailly was, die in 1833, toen
vele rechtschapen mannen zich uit vrees van goede werken afzijdig hielden, op de
gedachte kwam om onder de bescherming van de H. Vincentius a Paulo een groepje
jongelui te verenigen voor een charitatief doel’.
De circulaire brengt vervolgens de raad en het voorbeeld in herinnering, waardoor
Bailly voor de eerste Conferenties steeds een steunpilaar was, nadat zij door hem
waren georganiseerd. Berustend in Bailly's onwrikbaar besluit, vervolgt de circulaire:
‘Hem werd medegedeeld, dat, al kon hij ook ophouden algemeen voorzitter van de
Vereniging te zijn, het stichter-zijn onafscheidelijk aan hem verbonden bleef, en dat
hij op grond van deze titel nog steeds zijn licht en zijn goedheid zou moeten doen
uitstralen’.
Als nieuwe voorzitter sprak monsieur Gossin in zijn eerste circulaire (15 Augustus
1844) 'n zelfde mening uit over Bailly, ‘aan wie de Conferenties zo terecht hun
ontroering en leedwezen hebben doen blijken. Monsieur Bailly is de stichter, de
moderator en de vader geweest van de vereniging van de H. Vincentius a Paulo. De
uitstekende diensten, die hij haar als zodanig bewees, zullen niet in vergetelheid
geraken. Niet alleen moet aan hem het idee der Conferenties worden toegeschreven,
maar het is door zijn wijze leiding, de bekwame omzichtigheid van zijn gezag en de
nuchtere kijk op elke nieuwigheid, dat hij erin geslaagd is op de Vereniging het
stempel te drukken van eenvoud, bescheidenheid en hartelijkheid dat haar kenmerkt
en tot nu toe haar sieraad en kracht is gebleven’.
Het probleem van de ware stichter komt op dit tijdstip dus nog helemaal niet naar
voren. Slechts een latere polemiek zal deze titel aan monsieur Bailly onttrekken.
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Een droevig conflict
Na verloop van tijd kwam men er toe Ozanam tegenover Bailly te plaatsen door hem
persoonlijk de titel van stichter der Conferenties te geven. Begin 1856, twee jaar na
de dood van Ozanam, ontstond er plotseling over dit onderwerp een hevige polemiek
tussen verscheidene katholieke dagbladen van verschillende richting. Het was de
uitloper van een oude vete, die vanaf 1848 reeds bestond tussen L'Univers van Veuillot
en L'Ere Nouvelle, waarin de naam van Ozanam in alle luister schitterde.
Vanzelfsprekend was La Gazette de Lyon voorstander van Ozanam. In de grond van
de zaak ging het om de politieke strijd tussen gezag en vrijheid, tussen verbondenheid
met het volk enerzijds en het vasthouden aan de oude sociale kaders anderzijds. De
revolutie van 1856 bracht op dit terrein een grote scheiding tussen de katholieken.
Deze politiek-sociale polemiek was nog niet helemaal geluwd en werd, ofschoon 't
wellicht enkel maar ging om 'n prestige-kwestie, voortgezet in een werk, dat
uitsluitend aan de charitas was gewijd. Ozanam toonde zich steeds voorstander van
de verbondenheid van de Kerk met het volk.
Het is in de hitte van deze strijd, dat La Gazette de Lyon in zijn polemiek met
L'Univers uitsluitend aan Ozanam de titel van stichter der Conferenties toekende.
L'Univers, door Bailly gesticht, kwam hiertegen heftig in verzet. Als bewijs van zijn
thesis publiceerde het dagblad van Lyon op 25 Maart 1856 een verklaring die op 5
Maart door 15 leden van de conferentie Saint-Etienne-du-Mont - de conferentie
waarvan Ozanam te Parijs bij de scheiding door Bailly tot president was benoemd ondertekend was. De verklaring luidde als volgt: ‘Ten onrechte heeft men beweerd,
dat monsieur Bailly de stichter van de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo is.
Hij kwam niet het eerst op de gedachte van haar oprichting, noch heeft hij er de eerste
concrete mogelijkheden voor ontdekt en aangegrepen; zijn onderrichting lag helemaal
niet in die lijn, etc.’.
Lezen wij deze verklaring in het licht der boven aangehaalde feiten, dan kunnen
wij haar slechts zeer onrechtvaardig noemen en begrijpen wij niet hoe in de nabijheid
van de Estrapade de Vincentiusheren van Saint-Etienne-du-Mont zo'n document
hebben kunnen ondertekenen.
Fel was de reactie in de andere bladen. Wij vermelden slechts het artikel van Migne
in La Vérité (10 Maart 1856).
‘Het is alsof ik ze steeds hoor spreken en zie handelen. Maar wat voor ons
uit de nog steeds levende gedachtenis aan hun woorden en daden
voortvloeit, is, dat niemand van hen zich beschouwde of door zijn vrienden
beschouwd werd als de stichter der Vereniging. Integendeel, allen kenden
het oorspronkelijke idee ervan toe aan monsieur Bailly de Surcy, die reeds
de oprichter was van Le Correspondant, La Tribune Catholique en van
de Société des bonnes études en aan wie wij zelf het bestuur van L'Univers
overdroegen. Trouwens ofschoon allen uitstekende studenten waren, wat
betreft hun talent en gedrag, waren zij te jong om zakelijk en terplaatse
een groot werk te organiseren. Zij werkten wel op de meest actieve wijze
mee, maar zij handelden slechts onder de leiding van een chef en deze
chef was niemand uit hun eigen midden. Wij bevestigen dit omdat wij er
honderden keren getuige van zijn
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geweest. Ozanam en zijn medewerkers erkenden allen monsieur Bailly de
Surcy als hun meester en handelden slechts volgens zijn richtlijnen’.
Niettegenstaande dit soort getuigenissen won de stelling van Lyon meer en meer
veld. Zelfs de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo, die in haar handboek steeds
de ware stelling had weergegeven, liet deze tenslotte in 1922 vallen. Sedert 1915
nam zij geleidelijk de andere stelling over, die vooral sinds het eeuwfeest van Ozanam
in 1913 meer algemeen was geworden. Zij verklaarde, dat Ozanam en de anderen
‘uit misplaatste nederigheid en eerbied voor een ongelukkige grijsaard hem overdreven
titels hadden gegeven’.

De houding van monsieur Bailly
Reeds zwaar beproefd door familieomstandigheden, was de ontkenning van zijn
schoonste titel voor hem een offer met gelatenheid gedragen doch waaronder hij veel
leed. Hij zweeg en wenste geen polemiek, ofschoon hij van zijn titel nooit afstand
deed.
Toen aldus de geschiedenis van de Vereniging in 't gedrang kwam zou de algemene
Raad de waarheid recht doen wedervaren, doch monsieur Bailly wilde daar niets van
weten. ‘Het bescheiden ontstaan van de Vereniging aan de openbaarheid prijsgeven
betekent haar de verborgenheid, die haar verdiensten uitmaakt, ontnemen’. Alleen
de overtuigende invloed van Augustin Cochin en Léon Cornudet wist hem ertoe te
bewegen een korte beschrijving te laten geven waarin wordt beklemtoond, dat de
Vereniging in het begin een onpersoonlijk werk was en dit ook moest blijven.
Aubineau, de redacteur van L'Univers en andere vrienden vroeg hij het stilzwijgen
te bewaren.
‘Is het nodig, dat de wereld weet aan wie de stichting van een niew werk
toekomt? God weet welk aandeel eenieder van hen, die de Vereniging van
de H. Vincentius zijn begonnen, erin heeft gehad en Hij zal ook eenieder
volgens verdienste belonen. Dat is het belangrijkste. Men kent de schrijver
van de Navolging van Christus niet en toch heeft dit boek al vier eeuwen
lang zielen getroost en geheiligd. Mijn naam is in deze kwestie te veel
genoemd. Maar ik sta erop een vergissing recht te zetten. Nederigheid is
de volgeling van het Evangelie geboden, doch hij is niet minder gehouden
tot de plicht van rechtvaardigheid. Het is niet billijk te beweren, dat vóór
de stichting der Vereniging van de Heilige Vincentus a Paulo te Parijs
hoegenaamd geen goed werk werd verricht. Is de Vincentiusvereniging
niet voortgekomen uit een letterkundige kring die streefde naar een
christelijk doel? Is zij zelf niet begonnen met het geld van La Tribune
Catholique, later herschapen in L'Univers? De katholieken die de “bonnes
études” hebben gesticht, zijn meer dan onze voorgangers, zij zijn onze
vaders. Zij zijn het, die de Mont Sainte-Geneviève hebben gewijd en
verscheidene geslachten van studenten een dierbaar centrum hebben bereid.
Ik was hun gevolmachtigde vóór de scheiding van 1830. Na dit tijdperk
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(toen ik alleen was) stond ik nog onder hun invloed. Zonder hen zou ik
de eer niet hebben lid van de Vereniging van de Heilige Vincentius a Paulo
te zijn, want volgens mij zou er zonder hen geen Vincentiusvereniging
bestaan. Zonder twijfel hebben jongelui, rijk aan geloof (waaronder mijn
vriend Ozanam) door hun verdiensten toen bewerkt dat de arbeid van

Streven. Jaargang 8

37
degenen, die wij vermeldden, openbloeide als 'n bloem der liefde. God zal
er hen voor lonen. Mijnheer de redacteur, zorg er s.v.p. voor, dat na deze
eenvoudige uitleg mijn naam onbekend blijft’ (klad van gestuurde brief).
Aan zijn vriend Vaille schrijft hij deze sublieme woorden:
‘Ik hoopte onopgemerkt te sterven. Mijn levenswerk wekte in mij dat
verlangen, waarin ik mij gelukkig wist. Maar nu verschijnt mijn naam
steeds in de dagbladen, hetgeen mij veel verdriet doet. Ik heb mijn oudste
dochter verloren (Adrienne 1854). Grenzeloos is mijn droefheid. Al mijn
gedachten gaan uit naar het verblijf, waarheen heiligheid haar heeft
gevoerd. Moge God medelijden hebben met mij en mij met dit dierbaar
kind verenigen’.
Monsieur Bailly bleef Ozanam steeds zijn vriend noemen, doch hij weigerde pertinent
aan diens familie op hun verzoek afstand te doen van zijn titel ten gunste van Ozanam.
In al zijn nederigheid kon Bailly het recht geen geweld aandoen.

De getuigenis der kinderen
Diezelfde edelmoedige en diep christelijke houding ging op zijn kinderen over. Vóór
de viering van het eeuwfeest van Ozanam (1913) gaf pater Emmanuel Bailly zijn
kloosterlingen het bevel zich van iedere polemiek te onthouden, als er zouden ontstaan.
‘De mening die aan Ozanam de stichting der Conferenties toeschrijft heeft
de overhand gekregen op de traditie die daarvan afwijkt, een traditie die
aanvankelijk, en wel gedurende lange tijd, verdedigd werd door de meest
gezaghebbende personen en getuigen. Het is mogelijk dat het stilzwijgen,
door mijn vader, door pater Vincent de Paul en mijzelf tegenover de
discussie in acht genomen, ertoe heeft bijgedragen deze opinie te
versterken. Ik vraag u aan geen enkele polemiek deel te nemen als er
mochten ontstaan’.
Even tevoren, alsmede enige maanden voor zijn dood, uitte pater Vincent de Paul
Bailly zich in dezelfde zin: ‘Men behoeft zich niet met polemiek bezig te houden,
als men de dingen beschouwt in het licht der naderende eeuwigheid. Hoe kan de
opinie der mensen hier de eer van vader hierboven verminderen of vermeerderen’?
Toch voelden ook zijn kinderen het onrecht sterk aan. Op 2 Maart 1856 schreef
Vincent de Paul Bailly in aller haast een brief aan zijn broer Bernard, die met een
kruisend eskader in het verre Oosten vertoefde, om hem op de hoogte te stellen van
de laatste gebeurtenissen. Wij geven hier een lang uittreksel van deze brief, niet
alleen om te zien welk een droefheid de actie van Lyon in de familie Bailly
veroorzaakte, maar ook om het verloop der feiten beter na te kunnen gaan.
Parijs, 2 Maart 1856.
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‘Ik eindig waarmee ik had moeten beginnen, nu ik je toch nieuws over de
familie schrijf, al laat ik dat gewoonlijk over aan de zo kiese brieven van
papa. Ik kan je niet zeggen, dat wij het allemaal min of meer goed maken;
ik moet je iets vertellen over een helaas droevige discussie, ontstaan in
zekere dagbladen, en waarin papa 'n voorname rol speelt; dat heeft hem
veel verdriet gedaan. Een dagblad van Lyon heeft
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naar aanleiding van een uitlating in L'Univers over de stichting van de
Vereniging van de H. Vincentius a Paulo verklaard, dat de stichter van
deze Vereniging monsieur Ozanam zou zijn. Je weet dat monsieur Ozanam
van Lyon is, en dat hij zich gedurende de laatste jaren van zijn leven
verdienstelijk heeft gemaakt door zich sterk het lot aan te trekken van de
armen van de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo. Zijn stadgenoten
en vooral zijn familie hebben sinds lange tijd gepoogd om in verscheidene
geschriften te laten uitkomen, dat hij de Vereniging gesticht heeft. Vader
heeft zich nooit met dergelijke kleinmenselijkheden ingelaten, doch steeds
beweerd, dat deze vereniging alleen aan God haar ontstaan dankt; nooit
heeft hij voor zichzelf de eer opgeëist haar stichter te zijn, ofschoon hij
zeker de enige is die op deze titel aanspraak kan maken, als men dan van
een stichter spreken wil.
Ook nu zou een insinuatie van La Gazette de Lyon ten gunste van Ozanam
onopgemerkt gebleven zijn, was L'Univers, die vrienden van vader onder
zijn redacteuren telt, er niet op ingegaan om er de aandacht op te vestigen,
dat er na God slechts één stichter van de Vereniging was: monsieur Bailly.
Een grote serie artikels was het gevolg, waaraan vader niet heeft
deelgenomen, ofschoon het soms ging om zeer persoonlijke
aangelegenheden.
Sinds enige tijd toonde het algemeen bestuur der Vereniging zich een
weinig vijandig tegenover vader, daar zij wenste, dat deze zich bij interne
aangelegenheden zou terug trekken, omdat zijn positie van
oud-algemeen-voorzitter de Raad een weinig hinderde; daarenboven zijn
de mannen die zitting hebben in de Raad over het algemeen van de
katholieke partij waarvan Ozanam op het ogenblik van zijn dood ook deel
uitmaakte en deze is gekant tegen L'Univers. Het scheen papa en ook mij
dus toe, dat men aan hem en aan de zijnen de kostbaarste titel, die ons
werd toevertrouwd, ging ontnemen en we verwachtten dat de algemene
Raad, nu ze eenmaal verplicht was tussenbeide te komen in deze kwestie,
een uitspraak zou doen in de zin zoals die door de vijandige partij van
L'Univers geëist werd, nl. dat de Vereniging wel veel aan monsieur Bailly
te danken had maar dat het toch Ozanam was die op de gedachte kwam
van haar stichting of iets dergelijks.
Wij waren op deze ontwikkeling voorbereid en papa berustte erin, ofschoon
ze in alle opzichten streed met de gegevens waarover hij en de zijnen
beschikten, te meer daar ze in strijd was met de waarheid zelf. Immers
Ozanam kan wellicht minder dan wie ook van de eerste leden der
Vereniging aanspraak maken op hetgeen zijn familie voor hem opeist.
We waren dan ook uiterst verwonderd toen veertien dagen geleden
monsieur de Baudon in de Raad het voorstel deed om aan 't begin van het
Bulletin der Vereniging een nota te plaatsen met de verklaring, dat ofschoon
de algemene Raad de discussie over de oorsprong van de Vereniging
betreurt, zij nochtans geen ander historisch verslag der Vereniging erkent
dan dat, wat in het Manuel en zekere circulaire2) is bevat.
2) Waarin gezegd wordt dat de stichter der Vereniging monsieur Bailly is.
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In tegenwoordigheid van vader waren de tegenstanders van deze motie
nogal verlegen; zij polsten hem enige malen en deden een beroep op zijn
edelmoedigheid. Vader vroeg echter dat men niets voor hem zou doen,
doch alleen zou handelen overeenkomstig het welzijn der Vereniging. Het
kleine artikel van monsieur de Baudon werd aangenomen en gedrukt;
L'Univers smeedde er nu een geducht wapen van tegen zijn vijanden, die
althans voor het ogenblik tot zwijgen werden gebracht.
Men staat verwonderd, dat, terwijl er toch documenten, het Manuel en
sommige openbare brieven van Ozanam, - door zijn vrienden aan zijn
nederigheid en niet aan
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zijn waarheidsliefde toegeschreven, - aanwezig zijn, de hartstocht oprechte
mensen zo zeer kan verblinden. Het is helaas een feit.
Maar dit is nog niet alles; want wat gebeurt? De partijgenoten van Ozanam
komen nu papa vragen de grote Raad te logenstraffen - is het mogelijk? en te verklaren, dat men zich vergist heeft. Zij vragen dit in naam van een
bedroefde familie, aan wie men datgene heeft ontnomen, waaraan zij het
meest gehecht is, etc. Vader heeft zich in deze situatie zeer waardig
gedragen. Hij antwoordde, dat, als Ozanam een familie had, hij er ook een
had, die evenzeer prijs stelde op het aandeel, dat hij had mogen hebben in
de stichting der Vereniging, als welke familie ook; dat Ozanam aan de
zijnen 'n fortuin achter liet, een grote naam als letterkundige en algemene
achting, terwijl hij, vader, zijn kinderen geen enkele titel had na te laten;
dat hij tenslotte monsieur Gossin, zijn opvolger als algemeen-voorzitter,
monsieur Ozanam zelf, de algemene Raad en de bijna eenstemmige mening
van de hele Vereniging niet kon tegenspreken en daarmee zijn kinderen
van het enige goed dat hij hun kon nalaten beroven.
Na dit verzoek nam men zijn toevlucht tot dreigementen. Men gaf vader
te verstaan, dat wanneer hij de ware toedracht der zaak niet zou
tegenspreken, men in de pers zou publiceren, dat hij wegens zijn slecht
bestuur verplicht werd ontslag te vragen als algemeen-voorzitter; dat juist
op grond van dit betreurenswaardig gebeuren eenieder hem in de circulaires
en de brieven stichter noemde; en dat men er tenslotte toe kwam te beweren
dat, zo hij al ophield voorzitter te zijn, hij nochtans niet kon ophouden
stichter te zijn etc.
Vader heeft daarop niet geantwoord; als al deze beweringen gepubliceerd
worden, zullen ze papa en ons veel verdriet doen, maar men kan en mag
nu eenmaal niet, ook al is men 't slachtoffer van dreigementen, van de
waarheid afwijken, vooral niet als men daardoor een rechtvaardig goed
aan de zijnen alsmede aan allen, die actiever aan de stichting der Vereniging
hebben deelgenomen dan Ozanam, zou ontnemen; men zou hén tekort
doen door zichzelf tekort te doen. Laten we echter zwijgen om wille van
de nagedachtenis van Ozanam, die onteerd zou worden door zo'n manier
van optreden’.
Deze brief werpt een scherp licht op de onrechtvaardigheid van het geschil; de stille
smart van de familie Bailly dwingt onze eerbied af in zijn christelijke grootheid,
maar vervult ons met des te meer ontzag voor de werkelijke stichter van de
Conferenties van de H. Vincentius a Paulo.

Conclusie
Het was geenszins onze bedoeling iets op de eer van Ozanam af te dingen, maar als
iemands naam en faam alom bekend is, is het niet nodig deze grootheid nog sterker
te doen uitkomen door een titel, die hij nooit voor zich zelf heeft opgeëist.
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Uit de door ons aangehaalde documenten, blijkt duidelijk, dat de stichter van de
Conferentie niet uitsluitend Ozanam is. In dit verband heeft de eerste pleiade van
zes, die later in hun eigen provincies het werk zouden verspreiden, gelijke rechten,
en niet het minst monsieur Bailly.
Immers de eerste Conferentie krijgt in Mei 1833 gestalte in het werk wan Bailly;
daar ontvangt zij haar naam en haar beschermheilige.
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Bailly zit de Conferenties voor en men is huiverig voor 'n organisatie in breder vorm,
daar Bailly niet overal aanwezig kan zijn. Reeds vanaf het ontstaan der conferenties
neemt het armenbezoek 'n groot deel van hun activiteit in beslag.
Het werk neemt een grote vlucht; nieuwe conferenties worden opgericht vooral
te Parijs en in de provincies. Frederik Ozanam sticht er een te Lyon, doch vraagt aan
Bailly, in naam van zijn vrienden en in zijn eigen naam, het werk in Parijs begonnen
overal voort te zetten.
Bailly blijft de vereerde en onbetwiste voorzitter; ook Ozanam erkent hem
uitdrukkelijk als stichter, leider en vader.
Wanneer Bailly wegens familieomstandigheden afstand doet van zijn
voorzitterschap weigert Ozanam dit ambt over te nemen.
Bailly, die iedere titel weigert, wordt bij het neerleggen van zijn functie, door
eenieder beschouwd als de moderator, de stichter, de vader. Doch hij slaat er geen
acht op, daar hij wil dat het werk onpersoonlijk blijft.
Doch als na de dood van Ozanam de vrienden van deze schitterende leerling de
titel van stichter voor hem opeisen, is Bailly tenzeerste verwonderd. Hij weigert op
bescheiden wijze aan de familie van Ozanam die er om vraagt, deze titel, ofschoon
door hemzelf nooit openlijk verlangd, af te staan. Hij verbood echter elke andere
manifestatie.
Het is nooit de bedoeling van Ozanam zelf geweest deze titel aan Bailly te
onttrekken.
Daarom geven wij onze voorkeur aan monsieur Emmanuel Bailly, als aan iemand
de titel moet gegeven worden van stichter van 't grote werk der Conferenties van de
H. Vincentius a Paulo.
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Benelux-kroniek
Culturele Toenadering tussen Noord en Zuid
door Prof. Dr M. Dierickx S.J.
BIJ het herdenken van de tien jaren Benelux in September 1954 hebben talrijke
voordrachten, verslagen en artikels de balans opgemaakt van de economische
samenwerking tussen de drie Lage Landen en het batig en nadelig saldo nauwkeurig
berekend. Toen rees, gedurende een plenaire vergadering van de redactie van dit
tijdschrift, de gedachte om een synthetisch overzicht te geven van de culturele
toenadering tussen Noord en Zuid sinds de oorlog.
Dit tijdschrift, in 1947 ontstaan uit de versmelting van het Noordnederlands
Katholiek Cultureel Tijdschrift, de voortzetting van Studiën, en van het Zuidnederlands
algemeen cultureel tijdschrift Streven, is zelf een sprekend bewijs van die toenadering.
De fifty-fifty-formule, die bij het samenstellen van elk nummer in acht wordt
genomen, en de gelukkige omstandigheid dat de duizenden abonné's nagenoeg
evenredig verspreid zijn in Noord en Zuid, hebben dit tijdschrift in staat gesteld een
voorlichtende en bemiddelende rol te spelen. Streven lijkt dan ook aangewezen om
eens sereen en zakelijk na te gaan wat de culturele samenwerking tussen Noord en
Zuid tot stand heeft gebracht en of er reden is om over de resultaten tevreden te zijn1).

1. Culturele Vervreemding tussen Noord en Zuid
Evenals in de omliggende landen groeide in de Lage Landen bi der see op het einde
der Middeleeuwen een samenhorigheid, die in de 16e eeuw tot een echt
generaliteitsbesef, of, wat wij thans zouden noemen, tot een nationaal gevoel aan het
uitgroeien was. Sinds eeuwen waren deze streken het kruispunt van de Germaanse
en Romaanse beschavingen: zo scheen aan het Lagelandse volk de taak en de zending
opgedragen om een synthese te vormen van de verscheidene strekkingen in de
Westerse christelijke cultuur.
Toen kwam omstreeks 1600 de scheuring en de scheiding. Wat men vroeger ook
moge hebben beweerd, deze splitsing stond allerminst in de sterren geschre-

1) Dit artikel kon slechts geschreven worden dank zij de medewerking van talrijke personen
en instanties. Wij danken het Ministerie van Openbaar Onderwijs te Brussel, vooral de heren
G. Verecken, adviseur voor Buitenlandse Betrekkingen, en R. De Meyer, secretaris der
Belgische afdeling van de Gemengde Technische Commissie, en het Ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage. Onze dank gaat ook naar Dr M.
Vanhaegendoren, bezieler van de Stichting-Lodewijk De Raet, en dhr A.J.M. Pelckmans,
directeur van de Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen en lid van de Commissie van
Boekwezen. Tenslotte danken wij zeer hartelijk onze mederubriekleiders en redacteuren die
elk voor de eigen rubriek de nodige inlichtingen hebben opgespoord en medegedeeld.
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ven. Geen diepgaande psychologische tegenstellingen tussen de mensen van Noord
en Zuid, maar alleen het zwaard heeft die grillig afgetekende lijn dwars door het
oude hertogdom Brabant en het oude bisdom Luik getrokken.
In de loop van de 17e eeuw hebben echter de vrijgevochten Verenigde Provinciën,
mede dank zij de stuwkracht van talrijke Zuidnederlandse inwijkelingen, een
ongekende bloeiperiode, zowel cultureel als politiek en economisch beleefd, terwijl
het Zuiden van de zee afgesneden en van vele ondernemende krachten beroofd, nog
slechts een schaduw was van vroeger. En wat vooral de vervreemding deed toenemen,
in het Noorden zette het strenge, koude Calvinisme zijn stempel op het volkskarakter,
terwijl in het Zuiden de katholieke reformatie en de barok de typisch Roomse
levensblijheid van vroeger nog bevorderden.
De bezetting van acht zuidelijke grensvestingen in de Katholieke Nederlanden
door grotendeels protestantse troepen der Verenigde Nederlanden van 1715 tot 1782
was natuurlijk niet geschikt om de twee broedervolkeren psychologisch dichter bij
elkaar te brengen. Het Frans regime dat twintig jaar lang in het Zuiden zijn
vrijheidsideeën verspreidde en de hogere standen verfranste, terwijl het Noorden
slechts drie jaar daaraan blootstond, maakte de kloof nog groter.
Toen dan in 1815 het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden ontstond, kon de
President van de Staten-Generaal weliswaar zeggen: ‘Alle de Nederlanden zijn
wederom geworden zoals ten tijde van Karel den Vijfden, een monarchie onder een
Nederlandschen Koning!’ Maar gezien de vervreemding was er veel geduld en veel
tact nodig om de héreniging (zoals de Londense Protokollen zich uitdrukken) tot
stand te brengen. Niettegenstaande de geslaagde welvaartspolitiek van de koning,
verwekte het verlicht despotisme van Willem I de wrevel en weldra de vijandschap
van Katholieken en Liberalen. Het Monsterverbond tussen deze twee zou, wegens
het toegeven van de vorst in 1829 en 1830, tenslotte uiteen zijn gevallen, als niet de
Juli-revolutie van Parijs en een behendig ineengezette opstand te Brussel de koning
toch in het nauw hadden gedreven. Zijn onhandig optreden en het militaire ingrijpen
van de Fransen in België verwekten de tweede scheuring. Op enige uitzonderingen
na, prezen de bewoners van Noord en Zuid zich gelukkig van de hinderlijke nabuur
af te zijn.

2. Schuchtere Pogingen tot Toenadering vóór 1940
Dit verklaart waarom na 1830 Nederland zich angstvallig buiten de Belgische
binnenlandse politiek heeft gehouden, terwijl Frankrijk zijn beschermende rol van
de Belgische revolutie nooit heeft opgegeven.
Toen van staatswege een massale verfransing van heel het politieke, militaire,
economische en culturele leven in België na 1830 werd doorgezet, scheen het lot
van de Nederlandse taal en cultuur in Vlaanderen wel bezegeld. Hoe kon deze taal,
die in verscheidene dialecten uiteen was gevallen, en deze bloedarme cultuur zonder
de minste ruggesteun van de Noordnederlandse stambroeders stand houden tegen de
zegevierende Franse wereldcultuur en de Franse wereldtaal? En toch, het wonder is
gebeurd.
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Aanvankelijk waren het enige filologen, zoals een Jan Frans Willems, en
romantische schrijvers, waaronder vooral Conscience met zijn Leeuw van Vlaendren,
die bij het Vlaamse volk liefde voor het verleden wisten op te wekken.
Uitdrukkelijk moeten wij hier vermelden dat, gedurende de kortstondige vereniging
van 1815-1830, de Noordnederlandse professoren Schrant, Visscher en
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Kinker aan de universiteiten van Gent, Leuven en Luik Nederlands propagandawerk
hebben verricht en de mannen gevormd die later de Vlaamse beweging zouden
scheppen. Zelfs ontstonden in 1849 de Nederlandse Congressen die om de beurt in
het Noorden en in het Zuiden werden gehouden, en waar letterkundigen en
intellectuelen uit de twee landen contact met elkaar konden nemen. Al vonden de
Vlamingen hier wel enige steun, deze bleef miniem, en veranderde niets aan de
koelheid en het onbegrip van de ‘Hollanders’ tegenover het behoud van de
Nederlandse cultuur in Vlaanderen.
Een kleine groep Vlamingen heeft op eigen krachten de rechten van het Vlaamse
volk in België veroverd, tegen de oppositie van Brusselaars, Walen en verfranste
hogere standen in Vlaanderen in, en niettegenstaande de afzijdigheid van Nederland.
Frankrijk evenwel voerde in België een intense cultuurpolitiek zodat, toen kort vóór
1914 de Vlamingen een grootse beweging op touw zetten voor de vernederlandsing
van de Gentse universiteit, de Parijse pers en zelfs de Franse Kamer zich met de zaak
bemoeiden.
Dat de Vlaamse letterkunde aanvankelijk erg particularistisch was, kan in deze
omstandigheden niemand verbazen. Toch reikten de Westvlaamse Guido Gezelle en
de Amsterdamse Thym over de Moerdijk elkaar de broederhand, en hield de
charmante causeur Hugo Verriest tournees in Nederland om er de Vlaamse Gezelle
in ruime kring te leren genieten. Van Nu en Straks had voeling met De Nieuwe Gids
en onderging er de invloed van. Vlaamse letterkundigen van het gehalte van een
Gezelle, Streuvels en Timmermans, van een Vermeylen en Van de Woestijne, hebben
echter de Noord-Nederlanders wel verplicht te luisteren.
Toen de eerste wereldoorlog België meesleepte, maar Nederland ongedeerd liet,
werden de Nederlanders nog versterkt in hun afzijdigheid. De periode tussen de twee
wereldoorlogen verschilde, inzake culturele toenadering, slechts weinig van die van
vóór 1914.
Wel haalt men telkens weer het Nederlands-Belgisch Cultureel Verdrag van 26
October 1927 aan. Maar practisch bewerkte dit enkel de uitwisseling van een paar
universiteitsprofessoren en het instellen van één studiebeurs ten behoeve van een
onderdaan van het andere land; trouwens België sloot een dergelijk verdrag in 1921
met Frankrijk, in 1923 met Luxemburg, en in 1925 met Polen.
Belangrijker was dat vele Belgen in het begin van de eerste wereldoorlog naar
Nederland waren gevlucht en er uitstekend ontvangen, zodat vele persoonlijke
contacten tussen Nederlandse en Vlaamse persoonlijkheden tot stand kwamen.
Toch werd in deze periode de grondslag gelegd waarop na de tweede wereldoorlog
veilig kon worden voortgebouwd.

3. Grootnederlandse Geschiedschrijving
Na de scheuring van 1830 gingen Nederland en België hun eigen weg, en deze weg
leidde tot grote successen. Aangezien de geschiedschrijving zich pas in de 19e eeuw
tot een echte wetenschap ontwikkelde, was het natuurlijk dat in die nationalistische
eeuw de nationale geschiedschrijvers hun onderzoekingsterrein met de staatsgrenzen
afbakenden. Zo schonken in 1892-1907 Prof. P.J. Blok door zijn achtdelige

Streven. Jaargang 8

Geschiedenis van het Nederlandse Volk en in 1900-1932 Prof. H. Pirenne door zijn
zevendelige Histoire de Belgique een soort bezegeling van de huidige landsgrenzen
door ze in het verleden te projecteren.
Na de eerste wereldoorlog begon echter Dr Piet Geyl, toen hoogleraar aan de
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universiteit van Londen, voordrachten te houden en artikels te publiceren, waarin hij
deze klein-Hollandse en klein-Belgische historiografie aan de kaak stelde. In 1925
en weer in 1930 bundelde hij een reeks studiën in De Groot-Nederlandsche Gedachte
en voegde er in 1937 nog een merkwaardige bundel bijdragen Kernproblemen van
onze geschiedenis aan toe. Tevens publiceerde hij van 1930 tot 1937 de eerste drie
delen van zijn Geschiedenis van de Nederlandse Stam, waarin hij het verleden van
Nederland en Vlaanderen tot 1751 samen behandelde. Zijn stelling kan bondig aldus
worden samengevat: de geschiedenis van de XVII Provinciën bewijst dat deze in de
16e eeuw tot één natie aan het samengroeien waren. Dat de scheuring er toch kwam,
lag niet aan wezenlijke verschillen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke bevolking,
maar aan militaire en geografische factoren.
Eerst wekten deze publicaties verzet bij de historici, maar stilaan drongen de
opvattingen bij talrijke geschiedenisleraren van het Middelbaar Onderwijs en tot
zelfs in de wetenschappelijke wereld door.
Niemand minder dan de bekende Leuvense professor Dr L. Van der Essen
verklaarde in 1938 over de belgicistische geschiedschrijving onomwonden: ‘Met
Professor Geyl ben ik overtuigd dat zulk een voorstelling absoluut geen steek houdt
en dat zij, van wetenschappelijk standpunt uit, niet verdedigbaar is. Daarom ben ik,
na over dit probleem lang nagedacht te hebben en alles wat er over geschreven werd
oordeelkundig gelezen te hebben een kordaat voorstander van de Groot-Nederlandsche
geschiedschrijving’2).
Deze wijziging in de visie op ons nationaal verleden, die sindsdien door talloze
boeken en artikels is verbreid, en dank zij de laatst verschenen schoolboeken, ook
in het onderwijs der jeugd is doorgedrongen, heeft ontegenzeggelijk veel bijgedragen
tot het scheppen van een gunstige atmosfeer in de verhoudingen tussen Nederlanders
en Belgen. Anderzijds heeft de gedwongen deelname van Nederland aan de tweede
wereldoorlog dit land voorgoed aan zijn starre afzijdigheid doen verzaken en hebben
de gemeenschappelijke oorlogsrampen Noord en Zuid dichter bij elkaar gebracht.

4. Cultureel Accoord tussen Nederland en België
Gedurende de laatste wereldoorlog groeide in vele landen het verlangen naar een
groter cultureel verkeer. Dit leidde gaandeweg tot talrijke bilaterale accoorden en
tot het stichten van de Unesco.
Aldus besloten ook de beide Lage Landen tot een intenser culturele samenwerking.
Na drukke besprekingen werd het nieuwe Cultureel Accoord tussen België en
Nederland op 14 Januari 1946 door de Minister Van der Leeuw en Buisseret
geparafeerd en op 16 Mei 1946 te 's-Gravenhage ondertekend. Dit cultureel verdrag
heeft tussen de twee landen, vergeleken bij vroeger, een heel nieuw klimaat doen
ontstaan.
Het accoord voorziet in de uitwisseling van hoogleraren en het verlenen van
studiebeurzen, in de uitwisseling van inspecteurs en leerkrachten in de verschillende
2) Prof. Dr L. Van der Essen, De historische gebondenheid der Nederlanden in Nederlandsche
Historiebladen, 1 (1938) 153; ofwel Dr L. Van der Essen en Dr G.-J. Hoogewerff, De
historische gebondenheid der Nederlanden, Brussel, 1944, blz. 8.

Streven. Jaargang 8

takken van onderwijs, in de bestudering van de gelijkwaardigheid der diploma's en
in de organisatie van vacantiecursussen en van groepsreizen voor
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leerkrachten. Tevens wordt de cultuur van het ene land in het andere beter bekend
gemaakt door het organiseren van tentoonstellingen, concerten, toneelopvoeringen,
boekenbeurzen, film en radio.
Een Gemengde Technische Commissie staat in voor de uitvoering van het Cultureel
Accoord. Zij bestaat uit vijf Nederlandse en vijf Belgische leden, die respectievelijk
door de Ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, en van Openbaar
Onderwijs worden benoemd. Van Belgische zijde is hier dhr Julien Kuypers de
drijvende kracht geweest. Onder de Gemengde Technische Commissie ressorteren
een aantal subcommissies voor universitair onderwijs, voor lager, normaal, middelbaar
en technisch onderwijs, voor plastische kunsten, voor toneel en muziek, voor
boekwezen, enz.
Onder de talrijke uitingen van culturele samenwerking tussen Noord en Zuid zijn
er vele uitgegaan van deze Gemengde Technische Commissie, andere zijn
privé-initiatieven die echter slechts konden slagen dank zij de geldelijke steun van
de Commissie, terwijl nog talrijke andere, vooral op wetenschappelijk gebied, buiten
alle officiële instanties tot stand zijn gekomen.
In het overzicht dat wij geven, hebben wij duidelijkheidshalve de culturele activiteit
systematisch onderverdeeld.

5. Samenwerking van Taalkundigen en Literatoren
De vorige spelling van de Vries en Te Winkel was in 1864 in België, maar eerst in
1883 officieel in Nederland ingevoerd. Zonder de Belgische regering hierin te kennen,
schreef Minister Marchant in 1934 een zekere vereenvoudiging van de spelling voor,
en Minister Slotemaker de Bruïne voegde in 1936 hier nog enige wijzigingen aan
toe.
Een dergelijk eenzijdig optreden brengt onmiddellijk de eenheid van de Nederlandse
taal en cultuur in het gedrang. Het is tekenend voor de nieuwe geest dat in 1944, de
heren Bolkestein en Hoste, respectievelijk Nederlands Minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen en Belgisch Onderstaatssecretaris van Openbaar
Onderwijs, overeenkwamen zo spoedig mogelijk een Nederlands-Belgische
Commissie met de regeling der schrijfwijze te belasten. Deze Spellingscommissie
vergaderde reeds in October 1945 en haar gemeenschappelijke regeling van de meest
dringende gevallen werd in België van kracht bij besluit van 9 Maart 1946 en in
Nederland bij de wet van 14 Februari 1947.
Daarna werd een Vaste Commissie van Advies inzake de schrijfwijze van de
Nederlandse Taal ingesteld, die, na lange jaren arbeid, tenslotte in 1954 de
Woordenlijst van de Nederlandse Taal samengesteld in opdracht van de Nederlandse
en de Belgische Regering uitgaf. Het verheugende hierbij was dat de Commissie uit
zes Nederlanders en uit zes Belgen bestond, die volledig gelijkberechtigd waren.
Aangezien de laatste decenniën het Nederlands in Vlaanderen tot een levende
cultuurtaal is geworden, heeft de Commissie bij het opstellen van haar woordenlijst,
het aangeven van het genus en de spelling zelf, rekening gehouden met het
Zuidnederlands gebruik, iets wat bij De Vries en Te Winkel al te veel was
verwaarloosd.
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Daarenboven, dank zij de benoeming van twee nieuwe Belgische medewerkers
door de Belgische regering, kon eveneens het Nieuw Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal vele nieuwe woorden opnemen, die in het Zuiden sinds vele eeuwen
nagenoeg algemeen in gebruik zijn.

Streven. Jaargang 8

46
In het teken der samenwerking staan nog het Nederlands en het Vlaams
Filologencongres. Beide congressen behouden wel een zekere zelfstandigheid, maar
dan toch zó, dat om het jaar het Nederlands en het Vlaams congres gehouden wordt
met ruime medewerking van beide landen. Dank zij deze samenkomsten kunnen
jaarlijks honderden leraren elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen. Van des te
meer belang is dit contact, omdat deze congressen zich niet enkel tot de Germaanse,
Romaanse, klassieke, Oosterse en Afrikaanse talen en tot de neerlandistiek beperken,
maar ook nog secties over pedagogiek, geschiedenis, volkskunde, ethnologie,
wijsbegeerte en musicologie hebben opgericht.
Sinds 1951 wordt jaarlijks ook een Conferentie der Nederlandse Letteren gehouden,
waarbij de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van Noord en Zuid op het
gebied van letterkunde en bibliotheekwezen, van uitgeverij en boekhandel en van
radio bijeenkomen om een nauwere samenwerking na te streven. Zij had plaats te
Brussel in October 1951, te 's-Gravenhage in December 1952, te Antwerpen in
November 1953 en weer te 's-Gravenhage in November 1954. Men heeft besloten
om de drie jaar aan de Conferentie een openbaar karakter te geven met culturele
manifestaties, zoals toneelopvoeringen en letterkundige tentoonstellingen, terwijl de
conferenties in de andere jaren werkvergaderingen zullen zijn met een meer besloten
karakter.
Onder de benaming Nederlandse Letterkunde in Honderd Schrijvers werd einde
1952 een interessante literaire tentoonstelling gehouden te 's-Gravenhage; daarna
werd zij achtereenvolgens overgebracht naar Amsterdam, Gent, Brussel en Antwerpen.
Deze tentoonstelling beoogde door handschriften, eerste-druk-uitgaven, teksten,
portretten en zo meer, de honderd meest markante figuren uit de letterkunde van
Noord en Zuid vóór 1900 onder de aandacht te brengen.
Bij deze gelegenheid werd een rijk geïllustreerde catalogus De Nederlandse
Letterkunde in Honderd Schrijvers uitgegeven, die reeds in April 1953 een herdruk
beleefde. Als aanvulling verscheen in 1954 een tweede deel Honderd Schrijvers van
onze Eeuw, dat zich beperkte tot een galerij portretten met een korte typering van
elke schrijver.
De Nederlands-Belgische Culturele Commissie organiseerde eveneens een
tentoonstelling De vijftig best verzorgde Boeken in Nederland en Vlaanderen. In
België werd zij in 1951-1952 achtereenvolgens gehouden te Brussel, Gent, Kortrijk,
Hasselt, Turnhout, Antwerpen en Leuven.
Voorbereidingen zijn getroffen voor de samenstelling van een Nederlands-Vlaamse
literatuurgeschiedenis, waarin beide literaturen als één geheel zullen worden
behandeld.
Tenslotte moet nog vermeld dat talrijke Nederlandse letterkundigen in België
voordrachten hielden, en Belgische letterkundigen in Nederland. In de reeks Middagen
van de Poëzie in de Residence Schouwburg te Brussel traden sinds 1950 o.a. als
sprekers op Adriaan Roland Holst, Jan Engelman, Anton van Duinkerken, Jan
Greshoff en Bertus Aafjes.

6. Wetenschappelijke en Universitaire Samenwerking
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Van het grootste belang voor het geestelijk leven van de beide Lage Landen zijn de
contacten tussen de beoefenaars der wetenschap, uitwisseling van hoogleraren,
studiebeurzen en studiereizen voor onderzoekers en studenten.
Ruilprofessoren. In het kader van het Nederlands-Belgisch Cultureel Accoord
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geven sinds 1946 jaarlijks tien Belgische professoren enkele gastcolleges aan
Nederlandse en zestien Nederlandse hoogleraren aan Belgische universiteiten. Om
een nauwer contact tussen de inviterende universiteit en de gastprofessor te
bevorderen, heeft men in 1953 de proeve genomen van uitwisseling van hoogleraren
in de geschiedenis voor een periode van vier à zes weken. Zo ruilde Prof. J.A. Van
Houtte van Leuven met Prof. L.J. Rogier van Nijmegen, en Prof. H. Van Werveke
van Gent met Prof. P. Geyl van Utrecht. In November 1954 had er een uitwisseling
van professoren in strafrecht plaats tussen Leuven en Utrecht. Naast deze door de
regeringen gesubsidieerde uitwisseling, bestaat er ook nog een privé-overeenkomst
tussen de universiteiten van Leuven en Nijmegen, zodat daar elk jaar een uitwisseling
plaats heeft.
Studiebeurzen. Aan pas-gediplomeerden en universiteitsstudenten, die hun
wetenschappelijk onderzoek in het andere land wensen voort te zetten of documentatie
voor hun proefschrift verlangen te verzamelen, verleent de Gemengde Technische
Commissie jaarlijks, zowel in Nederland als in België, studiebeurzen voor de duur
van ongeveer honderd beursmaanden. Ook jonge kunstenaars, die zich in het andere
land verder willen bekwamen, komen hiervoor in aanmerking. De studiebeurzen
lopen over een termijn van 1 à 6 maanden, zodat jaarlijks een 30 à 40 aanvragen
kunnen worden ingewilligd. Eén detail valt op: onder de 158 Belgen die in 1946-1951
een studiebeurs voor Nederland kregen, waren er 53 medici, 40 studenten of
licenciaten in de letteren en wijsbegeerte, 19 in de wis-, natuur- en scheikunde en
slechts drie jonge schilders; onder de 132 Nederlanders die in dezelfde periode naar
België kwamen waren er 48 voor letteren en wijsbegeerte, 18 voor rechten, 10 voor
geneeskunde, 10 voor wis- en natuurkunde, enz., maar 24 jonge kunstenaars, die 151
beursmaanden op een geheel van 437 in beslag namen.
Hierdoor ziet men dat de specialisatie van de Nederlandse geneeskunde in
psychiatrie en kindergeneeskunde ook België ten goede komt, terwijl het voortreffelijk
Hoger Instituut voor Kunsten te Antwerpen de Nederlandse jonge schilders trekt
wegens een grotere sensibiliteit en minder academisme.
Bovendien heeft de Gemengde Technische Commissie een niet gering aantal
studiebeurzen aan wetenschappelijke onderzoekers toegekend, met het oog op een
studieverblijf in het andere land.
Studiereizen en speciale Opdrachten. De Gemengde Technische Commissie geeft
ook toelagen voor groepsreizen van studenten onder leiding van hun professoren, of
aan professoren en hun medewerkers, om de wetenschappelijke inrichtingen en musea
van het andere land te bezoeken. In 1946 werd ook een studiereis van 40 Belgische
bibliothecarissen georganiseerd naar Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Amsterdam,
Laren, Bussum, Utrecht en Breda, en in 1947 een tegenbezoek van 60 Nederlandse
bibliothecarissen aan Antwerpen, Gent, Brugge en Brussel. Zelfs werd in 1948 een
week-end van Nederlandse artisten gehouden te Deurle en te Sint-Martens-Latem,
waarna een groep Belgische schilders en beeldhouwers te Amsterdam op bezoek
kwam.
Theologie en Ascese. Wat op dit gebied gebeurt, heeft nog niet de aandacht getrokken
van de Gemengde Technische Commissie: bij gebrek aan subsidies is het hier
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gepresteerde veel minder opvallend, maar door zijn spontaniteit is het anderzijds een
zuiverder waardemeter om de opinie te peilen.
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In 1938 begon het tijdschrift te verschijnen: Bijdragen uitgegeven door de
philosophische en theologische faculteiten der Nederlandse Jezuïeten, later Noorden Zuidnederlandse Jezuïeten, waarvan de omslachtige titel intussen op samenwerking
van Noordnederlanders en Vlamingen doelde. Sinds 1953 heet dit tijdschrift
Bijdragen. Tijdschrift voor philosophie en theologie. Het staat onder de leiding van
de professoren der Jezuïetische faculteiten van filosofie en theologie te Leuven,
Maastricht en Nijmegen, en geniet sinds 1954 een subsidie van de Belgische regering.
Deze studiehuizen organiseren ook jaarlijks drie symposia, om de beurt in het Noorden
en in het Zuiden, om gezamenlijk theologische en filosofische problemen te bespreken.
Of andere orden of de diocesane clerus dergelijke symposia organiseren is ons niet
bekend.
Onder leiding van de Noordnederlandse Dominicanen verschijnt sinds 1952 het
Theologisch Woordenboek. Ofschoon enkele Zuid-Nederlanders als medewerkers
zijn aangeworven, kan men helaas niet zeggen dat dit een gemeenschappelijk werk
van Noord en Zuid is.
Dit kan echter wel gezegd worden van het Bijbels Woordenboek dat intussen zijn
tweede druk beleeft, en in het Duits, Frans en Engels wordt vertaald.
Het bekende Ruusbroec-genootschap te Antwerpen, telt sinds de laatste
wereldoorlog ook Noord-Nederlanders onder zijn leden. Zijn tijdschrift Ons Geestelijk
Erf wordt door Noord- en Zuid-Nederlanders geschreven en bestudeert de vroomheid
van de hele Nederlanden. Ook de jaarlijkse Studiedagen voor de geschiedenis der
Nederlandse vroomheid getuigen van een uitgesproken Lagelandse opvatting.
Andere ascetische en liturgische tijdschriften als Tijdschrift voor geestelijk leven,
Sanctissima Eucharistia, enz. zijn Nederlands-Vlaams opgevat.
Ook op het gebied der katechese is er toenadering. Er is geregeld Zuidnederlandse
medewerking aan Verbum, terwijl aan het weldra te openen Hoger Katechetisch
Instituut te Nijmegen twee Zuid-Nederlanders zullen doceren.
Filosofie. Reeds in 1927 richtte de N.V. Standaard-Boekhandel te Antwerpen en de
Uitgeverij N.V. Dekker en van de Vegt te Nijmegen-Utrecht de Philosophische
Bibliotheek op. Bij de viering van het tienjarig bestaan in 1937 mocht Prof. Dr F.
Van Goethem verklaren: ‘Een van de eigenaardigheden van de Philosophische
Bibliotheek is wel dat zij gebouwd werd op een culturele samenwerking tussen Noorden Zuid-Nederland.... In elk geval, bewijst dit werk dat de gehele Nederlandse cultuur
langs den weg van samenwerking tussen Noord en Zuid kan worden gebaat’3). Tot
nog toe zijn een 55 boekdelen in deze reeks verschenen, en men mag gerust zeggen
dat het hoge peil en het succes van de reeks grotendeels te danken zijn aan de ruime
keuze van medewerkers in Noord en Zuid.
Een andere uiting van intense samenwerking is ongetwijfeld het in 1939 gestichte
Tijdschrift voor Philosophie, dat Noord- en Zuid-Nederlanders in zijn redactie en
onder zijn vaste medewerkers telt. Een afdeling van dit tijdschrift is het
Bibliographisch Repertorium, wellicht de meest volledige bibliografie over
wijsbegeerte die in de wereld verschijnt. Uit dit repertorium is onder de redactie van
Prof. Dr G.A. De Brie O.P. van Leuven, de monumentale Bibliographia philosophica
(1934-1945) gegroeid, die door het Spectrum wordt uitgegeven.
3) Gedenkboek, Antwerpen-Nijmegen, 1937, blz. 7-8.
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Geschiedenis. Deze wetenschap bekleedt in zover een unieke plaats dat de
Nederlandse en Belgische historici, vooral sinds de laatste wereldoorlog, niet enkel
met elkaar samenwerken, maar nagenoeg allen tot de Lagelandse opvatting van onze
nationale geschiedenis zijn gekomen. Behalve in talloze boeken en artikels komt dit
vooral op driedubbele wijze tot uiting.
Een eerste maal in 1939 te Rotterdam en sedert 1947 jaarlijks houden een twintigtal
Nederlandse en een twintigtal Belgische vooraanstaande historici, voor het merendeel
professoren, beurtelings in een Nederlandse en in een Vlaamse universiteitsstad een
tweedaags Nederlands-Belgisch Historisch Congres, waar bepaalde aspecten van de
geschiedenis der Nederlanden onder de loupe worden genomen. Van 1938 tot 1941
verschenen de Nederlandsche Historiebladen. Driemaandelijksch Tijdschrift voor
de geschiedenis en de kunstgeschiedenis der Nederlanden. Sinds 1946 verschijnen
de Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden onder redactie van drie
Nederlandse, drie Belgische en een Zuidafrikaanse professor, die, naast
wetenschappelijke artikels en recensies, een waardevolle kroniek bevat waarin alle
boeken en artikels over de geschiedenis van de Nederlanden en van Zuid-Afrika
worden opgenomen. Tenslotte werken bijna alle Nederlandse en Belgische historici
van naam mee aan de twaalfdelige Algemene Geschiedenis der Nederlanden, waarvan
zo pas het zevende deel van de pers kwam.
Rechten. Dank zij het initiatief van Prof. Van Dievoet uit Leuven en Prof Meyers uit
Leiden ontstond in September 1947 een Commissie voor vergelijkende studie van
het recht in België en Nederland. Deze privé-commissie streeft naar een gelijkmaking
van de rechtskundige terminologie in beide landen, en heeft aanleiding gegeven tot
het oprichten van een onder het Ministerie van Justitie ressorterende Drie-landen
Commissie voor unificatie van de wetgeving der drie Benelux-landen.
Reeds in 1947 hielden de Nederlandse en Belgische strafrechtkundigen in beide
landen een samenkomst; in Juni 1949 werd te Brussel een rechtshistorisch congres
gehouden en in Januari 1951 te Leuven een congres van het interuniversitair
rechtsgenootschap.
Vlaams-Nederlandse Academiedagen. In October 1953 werden voor het eerst te
Brussel en in October 1954 opnieuw te Amsterdam de Vlaams-Nederlandse
Academiedagen gehouden. Hier komen bijeen een 25-tal leden van de drie Koninklijke
Vlaamse Academiën nl. voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, voor
Taal- en Letterkunde, en voor Geneeskunde, met vertegenwoordigers van de
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen.

7. Samenwerking inzake Onderwijs
Het is niet gemakkelijk en soms ondoenlijk om bij oudere mensen ingeroeste
vooroordelen weg te nemen. Wanneer men er echter in slaagt de na-oorlogse jeugd
in een ruime geest van verstandhouding op te voeden, dan zal de culturele toenadering
tussen Noord en Zuid in één generatie van uitzicht veranderd zijn. Daarom zijn alle
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uitingen van samenwerking en wederzijdse waardering tussen Nederlandse en
Belgische leerkrachten van kapitaal belang.
Wederzijdse bezoeken van inspecteurs en inspectrices. In Maart 1949 brachten 7
Nederlandse inspecteurs van het Middelbaar Onderwijs een bezoek aan hun
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Belgische collega's en kregen de gelegenheid om kennis te maken met de organisatie
en de onderwijsmethoden in België. Kort daarop brachten 6 Belgische inspecteurs
een tegenbezoek waarbij zij kennis namen van de organisatie, oriëntering, wetgeving
en inspectie van het Middelbaar Onderwijs in Nederland. Sedertdien werden
verscheidene studiebezoeken georganiseerd meestal voor de inspecteurs en
inspectrices en soms voor leerkrachten in het kleuter-, lager-, technisch- en middelbaar
onderwijs. Zelfs hadden in November 1952 en 1953 te Baarn en in April 1953 en
1954 te Keerbergen (België) studiedagen plaats van prefecten, rectoren en directeuren
van het M.O. in België en Nederland.
Veertiendaagse Vacantiecursus voor leraren en onderwijzers. In de zomer van 1951
vond in Amsterdam de eerste vacantiecursus plaats voor een 120 tal Belgische leraren
en leraressen, waaronder bijna een vierde Walen. Het succes was zo groot dat van
af 1952 jaarlijks twee cursussen werden gehouden, één speciaal voor leraren en één
voor onderwijzers. Als tegenhanger van deze vacantiecursus te Amsterdam werd in
1953 te Gent-Luik en in 1954 te Gent-Brussel een vacantiecursus voor een 70
Nederlandse leerkrachten ingericht.
De bedoeling is de leraren nader te brengen tot de cultuur van het andere land.
Daartoe worden door vooraanstaande personen op het gebied van wetenschap, kunsten
en onderwijs voordrachten gehouden en worden excursies gemaakt naar scholen,
musea, kunstgebouwen en allerlei bezienswaardigheden van het nabuurland.
Gedurende de cursussen te Amsterdam krijgen de Belgische leerkrachten ook
practische oefeningen in het zuiver spreken en schrijven van het Nederlands.
Gelijkwaardigheid der diploma's. Bij koninklijk besluit van 20 November 1948 en
van 2 April 1949 verleende Nederland toegang tot de universiteiten aan Belgische
gediplomeerden van het Middelbaar Onderwijs. Van Belgische zijde verleende het
Regentsbesluit van 25 Mei 1949 een dergelijke machtiging voor Nederlandse
diploma's van middelbare studiën van de hogere graad.
Daarenboven verschenen in Nederland de koninklijke besluiten van 16 December
1949 en 12 October 1950 waarbij aan houders van Belgische universitaire diploma's
vrijstelling van bepaalde examens aan Nederlandse instellingen van hoger onderwijs
wordt verleend. In België kan de Minister van Openbaar Onderwijs, na eensluidend
advies van de bevoegde faculteit, van bepaalde examens ontslaan. Toch wordt nog
een Belgisch wetsontwerp voorbereid om de volledige gelijkwaardigheid toe te staan.
Wanneer Nederlandse en Belgische studenten, zonder vertraging in hun
academische opleiding, een deel van hun studiën of zelfs hun volledige hogere studiën
in het zusterland zullen kunnen doen, zal dit een enorme invloed hebben op de
wetenschappelijke en culturele betrekkingen tussen Noord en Zuid.

8. Kunstmanifestaties
Tentoonstellingen van plastische kunst. Na de tweede wereldoorlog werden de
Nederland-Belgische culturele betrekkingen met de grote klok ingeluid. De Hollandse
Schilderkunst van Jeroen Bosch tot Rembrandt, 121 schilderijen van grote meesters,
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lokten in 1946 het Belgische grote publiek en vele buitenlanders: te Brussel waren
er 154.000 bezoekers en te Antwerpen 28.500. Evenzo behaalde de tentoonstelling
Jan van Eyck tot Rubens, 93 geschilderde meesterwerken van
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Vlaamse schilders, in het Noorden een merkwaardig succes: te Amsterdam telde
men 82.000 bezoekers en te Rotterdam 35.000.
Sedertdien worden elk jaar in een paar Nederlandse steden Belgische kunstwerken
geëxposeerd en in enkele Belgische steden Nederlandse kunst. Zo gingen naar
Nederland werken van Rik Wouters, Constant Permeke, de school van Latem,
Opsomer, Gustaaf Van de Woestijne, Edgard Tijtgat, Gust De Smet, Jacob Smits en
talrijke andere schilders en beeldhouwers; in België kreeg men te bewonderen
Nederlandse sierkunst, stedebouw en volkshuisvesting, grafiek en bronzen, naast
Van Gogh, Breitner, Kruyder, enz.
Deze kunstenaars, die het diepste in de volksziel beroeren, zijn vaak de beste
gezanten om bij de bevolking een geestelijke toenadering te bewerken.
Muziek. In Mei 1946 voerde het Ceciliakoor van Antwerpen met de medewerking
van het Nationaal Orkest, te 's-Gravenhage en te Amsterdam het dramatisch oratorium
van Paul Claudel - Arthur Honegger Jeanne d'Arc au bûcher uit. De dirigent Lodewijk
De Vocht bereikte met zijn 350 uitvoerenden zulk een succes dat hij het jaar daarop
een tweede uitvoering te Amsterdam en te 's-Hertogenbosch gaf. In 1946 trad eveneens
het Belgisch Nationaal Orkest onder leiding van Désiré Defauw op te Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht, en het orkest van de Belgische Nationale Radio-omroep te
's-Gravenhage en te Groningen. De Vlaamse organist Flor Peeters gaf in October
1948 vier orgelconcerten in Nederland, terwijl in 1950, ter gelegenheid van het
Hollands Festival, de Vlaamse beiaardier Staf Nees een kunstreis door Nederland
maakte. In 1952 verkreeg Pro Musica Sacra veel bijval te 's-Gravenhage.
In Maart 1946 trad het Nederlands Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel op in de vier
universiteitssteden van België en hetzelfde koor zong in April 1951 te Mechelen en
te Brussel voor de vereniging Middagconcerten. Het Concertgebouw-orkest van
Amsterdam trad met zijn meer dan honderd artisten o.l.v. Ed. van Beinum in 1946
op te Brussel, Luik, Gent en Antwerpen en in 1948 opnieuw te Antwerpen, telkens
met een overweldigend succes. Op 8 Mei 1954 gaf de Nederlandse Bachvereniging
in de Sint-Jacobskerk te Antwerpen een hoogstaande uitvoering van de Hohe Messe.
Op initiatief van de Nederlands-Belgische Culturele Commissie hielden een tiental
Nederlandse en een tiental Belgische jongere toondichters op 16-18 Juni 1954
studiedagen te Amsterdam ‘ten einde te geraken tot een grondige kennis van de
scheppende toonkunst in beide landen in het algemeen en van elkanders persoon en
werken in het bijzonder’.
Het zou ons te ver voeren een overzicht te geven van de uitwisseling van
Nederlandse en Belgische artisten en ensembles, die sinds 1948 onafgebroken plaats
vindt.
Toneel. Van Belgische zijde voerde in April 1948 het Théatre National te Utrecht,
Amsterdam en 's-Gravenhage Les Quatre Fils Aymon op, terwijl in 1951 het Nationaal
Toneel van België een groot succes behaalde te Amsterdam met de opvoering van
Trijntje Cornelis van Const. Huygens. Onlangs gaf deze groep met brio en groot
vakmanschap in regie en spel te Rotterdam een voorstelling van Victor Hugo's Ruy
Blas. Herhaaldelijk is het Vlaams Reizend Volkstheater opgetreden in Noord-Brabant.
Het Nederlands toneelgezelschap Comedia onder regie van Johan de Meester hield
in Maart 1948 een tournee in Vlaanderen en vertoonde Glazen Speelgoed
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van Tennessee Williams te Leuven, Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge en Mechelen.
Shakespeare's King Lear werd in 1949 te Antwerpen door het Amsterdams Toneel
opgevoerd, en Shakespeare's Leer om Leer door Comedia te Brussel in October 1951.
Onlangs werd onder voorzitterschap van Herman Teirlinck een bijzondere
commissie opgericht om tot drukkere uitwisseling op toneelgebied te komen. Deze
zal van af het seizoen 1955-1956 verwezenlijkt worden.
Sinds enige tijd is het Nederlands maandblad Het Toneel een tijdschrift voor
Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika geworden.
Boekwezen. Dank zij de Nederland-Belgische Commissie van uitgevers en ambtenaren
werden de hatelijke contingenteringen en deviezenbeperkingen van na de oorlog, zo
spoedig als doenlijk was, verzacht en tenslotte opgeheven. Van af 1 Februari 1955
worden nu ook alle in- en uitvoertaksen van artikelen van pedagogische,
wetenschappelijke en culturele aard tussen België en Nederland afgeschaft.
Ofschoon de vooringenomenheid van de Nederlandse lezer voor het Vlaamse boek
nog verre van overwonnen is, toch is, naar een der voornaamste Vlaamse uitgevers
mij verzekerde, de invoer van Vlaamse boeken in Nederland, in vergelijking met
vóór de oorlog, vertienvoudigd. De expositie van 13 tot 24 April 1954 Het
Nederlandse boek in Vlaanderen heeft de Amsterdammers kunnen overtuigen van
de degelijkheid en de verzorgde afwerking van de Belgische productie.
Film. Een eerste maal in Maart 1953 te 's-Gravenhage en in October 1953 te Brussel
hielden Belgische en Nederlandse cineasten studiedagen, waar zij elkaar leerden
kennen en hun plannen en techniek bespraken. Uit deze contacten ontstond het plan
om gezamenlijk documentaire en didactische films te produceren. In aansluiting
hierbij werden einde 1953 in België tournees van Nederlandse en in Nederland van
Belgische documentaires gehouden.
Het filmblad Filmfront brengt geregeld bijdragen van vooraanstaande filmcritici
uit het Zuiden.
Radio. De Gemengde Technische Commissie treft telkenjare schikkingen om een
zeker aantal Nederlanders voor de Belgische radio, en Vlamingen voor de Nederlandse
radio te laten spreken. Maar op dit gebied hebben zich verwikkelingen voorgedaan,
waarover wij hier niet kunnen uitweiden.

9. Volksopleiding en Cultuurdagen
Stichting-Lodewijk de Raet. De laatste jaren heeft deze Stichting, onder de stuwende
leiding van Dr M. Vanhaegendoren, zich voor de vernieuwing van de volkscultuur,
de ontwikkeling van de samenhorigheid en een grondiger kennis van sociale en
economische problemen in Vlaanderen ten zeerste verdienstelijk gemaakt. Regelmatig
inviteert de Stichting-Lodewijk De Raet op eigen kosten enige Nederlanders op haar
studieweken en week-ends, zoals ook soms Vlamingen in de Nederlandse
volkshogescholen te gast zijn. De Stichting nodigt ook geregeld Nederlandse sprekers
uit en bezorgt hun tevens spreekbeurten bij andere culturele en sociale groeperingen
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in Vlaanderen. Het belangrijkste nochtans voor het hier behandeld onderwerp is het
drietal jaarlijkse volkshogeschool-reizen van een 20 à 30 Vlamingen naar Nederland.
Deze zijn dan sociaal, cultu-
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reel of agrarisch opgevat en geven in acht dagen aan deze Vlamingen, die minstens
normaal- of middelbare studiën hebben gedaan, een dieper inzicht in de Nederlandse
toestanden.
Ook van Nederlandse zijde werden aldus reeds 6 of 7 reizen naar Vlaanderen
georganiseerd. Behalve enige lessen stonden b.v. op het program een bezoek aan
Brugge, het IJzerkruis, Roeselare (Blauwvoeterie), Gent, Brussel, Leuven en Lier
met de door Koning Willem I opgerichte normaalschool.
Tijdschriften en Encyclopedieën. Het Belgisch-Nederlands tijdschrift voor
sociaal-cultureel groepswerk Volksopleiding, waarvan in Januari 1952 het eerste
nummer verscheen met een Ten Geleide van de Minister van Openbaar Onderwijs
in België P. Harmel en van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
in Nederland Th. Rutten, leert zijn duizenden abonné's in Nederland en België het
nabuurland beter kennen en waarderen.
Het Vlaams Opvoedkundig Tijdschrift en Dux verheugen zich nu meer dan vroeger
in medewerkers en lezers aan de andere zijde van de staatsgrens.
Tenslotte hebben de Katholieke Encyclopedie, de Grote Winkler Prins, de
Katholieke Encyclopedie voor Opvoeding en Onderwijs en talrijke andere, het
Noordnederlandse en het Vlaamse volk ontegenzeggelijk dichter bij elkaar gebracht.
Evenzo hebben tijdschriften als Kultuurleven, Dietsche Warande en Belfort, Het
Spoor, en Nieuw Vlaams Tijdschrift in Vlaanderen, en De Gids, De Nieuwe Stem,
Critisch Bulletin en Maatstaf in Nederland medewerkers uit het nabuurland, terwijl
Streven een honderd procent Benelux-blad is.
Cultuurdagen. Elke zomer hebben de Groot-Kempische Cultuurdagen plaats onder
de auspiciën van Brabantia Nostra en van de Vereniging van de Kempische Schrijvers.
Dank zij de feilloze organisatie door de Hilvarenbeekse onvermoeide burgemeester
Dr Meuwese, de hoogstaande voordrachten door telkens een Nederlander en een
Vlaming, en allerlei culturele prestaties, groeien deze dagen telkens uit tot een echte
verbroedering van de mensen aan beide zijden ‘van die grillig afgebakende
landsgrens’.
Tussen de zustersteden Antwerpen-Rotterdam en Tilburg-Turnhout had reeds
herhaaldelijk een culturele uitwisseling plaats met concerten, toneelvoorstellingen
of beeldhouwtentoonstellingen.
De Nederlandse Cultuurdagen van het Erasmus-Genootschap te Gent hebben elk
jaar een ruime weerklank. In 1953 was het onderwerp: Taak en zending der
Nederlanden; in 1954: de Nederlandse volkswelvaart.
Het Nederlands-Vlaams Studentencongres te Leuven op 17-19 Februari 1954,
waaraan ook een delegatie van Zuid-Afrika deelnam, groeide uit tot een geweldig
succes. Het onderwerp was: de hedendaagse samenwerking tussen Noord en Zuid
in Benelux-verband. Het Studentencongres der Nederlanden werd dit jaar gehouden
op 9-11 Februari te Amsterdam.
Tenslotte moeten wij nog de samenwerking in bijeenkomsten en uitwisselingen
vermelden tussen de Culturele Raad Limburg in Nederland en de Limburgse Culturele
Raad in België.
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10. Gezamenlijk optreden in het Buitenland
In tegenstelling met hetgeen op economisch, politiek en militair gebied gebeurt,
hebben de beide Lage Landen op cultureel gebied slechts zelden naar
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buiten samengewerkt. En toch hebben ze zoveel gemeenschappelijks in de kunst en
cultuur van hun rijk verleden, dat hier werkelijk een grote leemte bestaat.
Wel werd aan de New York University een Belgisch-Nederlandse leerstoel
opgericht met een Belg als titularis, wel plegen op de Unesco-congressen de
afgevaardigden van beide landen overleg om zoveel mogelijk samen op te treden,
maar dit is dan ook nagenoeg alles.
Aangezien het bevestigen van de culturele eenheid van Benelux naar buiten van
zo groot belang is om de talloze vooroordelen van buitenlanders te overwinnen,
durven wij toch verhopen dat de talrijke en grote moeilijkheden van een culturele
samenwerking op dit gebied overwonnen zullen worden.

Besluit
Wij mogen ons niet ontveinzen dat er tussen Noord en Zuid grote tegenstellingen
bestaan. Meer dan drie eeuwen geschiedenis worden niet in één generatie ongedaan
gemaakt. Het feit trouwens dat België en Nederland twee staten vormen elk met hun
eigen bestuursapparaat en politiek leven, hun eigen economische en demografische
problemen, hun eigen kranten en tijdschriften, hun eigen radio en televisie,
bestendigen voortdurend die verscheidenheid. En last not least er zijn wezenlijke
psychologische tegenstellingen: de ‘Hollander’ wordt gestoord door de onstandvastige,
vaak luidruchtige en op improvisatie ingestelde Belg, hij haalt de schouders op voor
zijn Vlaams, al is hij heimelijk wat afgunstig op zijn Frans; de Vlaming daarentegen
kan lastig overweg met de ‘stijve’ koele, alles organiserende ‘Hollander’, hij vergeeft
hem moeilijk zijn warsheid tegenover de Vlaamse kwestie en duldt volstrekt niet
meer van uit de hoogte als tweederangs burger te worden aangezien.
Toch moet men deze tegenstellingen niet op de spits drijven. Eenheid wil allerminst
zeggen eenvormigheid. De verscheidenheid binnen hetzelfde taal- en cultuurgebied
brengt juist verruiming en verrijking voor al wie de verwante cultuuruitingen in zich
weet op te nemen. De cultuurafstand tussen een Siciliaan en een Lombardijër, tussen
een Pruis en een Beier, tussen een Marseiller en een Parijzenaar is heel wat groter
dan tussen een Nederlander benoorden de Moerdijk en een West-Vlaming. Maar alle
Italianen, Duitsers en Fransen zijn zich bewust tot één cultuur te behoren, wat bij
alle Nederlanders nog niet het geval is.
Uit ons exposé is gebleken dat er vooral sinds 1938 een spontane, uitgesproken
wil tot toenadering bij tal van vooraanstaande Noord- en Zuid-Nederlanders te
constateren valt. Sinds de oorlog echter is er werkelijk een ander klimaat ontstaan.
Niet alleen hebben de regeringen van Nederland en België de culturele toenadering
ten zeerste in de hand gewerkt, maar talrijke privé-initiatieven hebben vooral in
wetenschappelijke kringen tot samenwerking geleid.
Nu stilaan een Verenigd West-Europa, althans op economisch, militair en zelfs
politiek gebied ontstaat, rust op alle Nederlanders de plicht hun cultuur te midden
van de wereldculturen in stand te houden. Aldus zullen ze niet alleen voor hun
nakomelingen het aan eigen aard aangepaste milieu en het adequate instrument veilig
stellen om zich tot eersterangs cultuurmensen op te werken, maar zij zullen, zoals
Minister Harmel eens zei, de Lage Landen in staat stellen te ‘jouer au sein de l'Europe
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une fonction de catalyseur’. De eenheid en het behoud van de taal en cultuur van 15
millioen Nederlanders is een zaak die de Nederlanders, Europa en meteen de hele
wereld aangaat.
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Sociale kroniek
A.S. Talma
door G.J. Hendriks
OP 17 Februari 1954 was het 90 jaar geleden, dat Aritius Sybrandus Talma geboren
werd. Dit feit grijp ik gaarne aan, om enige aandacht te besteden aan deze belangrijke
figuur op sociaal gebied1). Het is niet de bedoeling wetenschappelijk of critisch te
werk te gaan; ik wil slechts een beknopt historisch overzicht geven van Talma's leven
en van zijn arbeid.
Ofschoon Talma, met name op het gebied van de Sociale Verzekering, vaak
genoemd wordt, is de over hem verschenen literatuur schaars. Bekend zijn het artikel
‘Talma's beginselen ten aanzien van de Sociale Verzekering’ van C. Smeenk in ‘Tien
jaren Raden van Arbeid’ en de proefschriften van J.M. Vellinga (1941) en T. de
Ruiter O.F.M. (1946), resp, getiteld ‘Talma's Sociale Arbeid’ en ‘Minister A.S.
Talma’. Laatstgenoemd proefschrift draagt als ondertitel: Een historisch ethische
studie over de corporatieve gedachte in de christelijke sociale politiek van Nederland.
Op de enkele werkjes na, welke Smeenk nog over Talma schreef, is de
literatuur-opgave reeds ongeveer uitgeput. Verschillende gegevens, welke in dit
artikel verwerkt zijn, werden ontleend aan genoemde twee dissertatie's.
Talma leefde in een sociaal zeer bewogen tijd. De arbeidende klasse werd zich
steeds meer en meer bewust van het haar aangedane sociale onrecht en mannen van
links en rechts streden voor de algemene erkenning van de waarde van de arbeid.
Talma is een der grote mannen ter rechterzijde geweest.
Hij werd in 1864 te Angeren, een dorpje niet ver van Nijmegen, geboren. Zijn
vader was Nederlands Hervormd predikant.
Aanvankelijk voelde Talma veel voor het zeemansleven. Na het beëindigen van
zijn gymnasiumtijd, gaat hij in 1882 echter toch theologie studeren in Utrecht. Hij
interesseerde zich niet alleen voor de vakken, welke verband hielden met zijn
toekomstig ambt als predikant, maar door het volgen van bepaalde colleges toonde
hij reeds belangstelling voor het sociale vraagstuk.
Van 1888 tot 1891 was hij predikant te Heinenoord, waar hij in aanraking kwam
met de noden van het platteland. Hij was in het huwelijk getreden met Mej. N. van
Schaardenburg. Haar vader was een voorman van de Christelijke Patroonsvereniging
‘Boaz’. Door hem komt Talma in aanraking met de christelijke sociale beweging.
Aanvankelijk was de Algemene Nederlandse Werkliedenorganisatie, opgericht in
1871, de enige organisatie, waarin arbeiders verenigd waren ter behartiging van hun
nog vage wensen.
Toen het A.N.W.V. zich in 1875, zij het met een zwakke meerderheid, uit-

1) Wegens plaatsgebrek moest de publicering van dit belangrijk artikel enige tijd worden
uitgesteld.
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sprak voor de openbare neutrale, d.w.z. de godsdienstloze school, was dit voor de
orthodox protestantse arbeiders mede aanleiding zich af te scheiden en in 1877 een
eigen organisatie Patrimonium te stichten. Op politiek gebied stond Patrimonium
achter de Anti-revolutionaire Partij.
In 1890 kwam op de jaarvergadering van Patrimonium de wens naar voren om
een of meer Patrimonium-mannen als leden van de Anti-revolutionaire partij in de
Kamer zitting te doen nemen, omdat van Antirevolutionaire zijde geen pogingen
werden aangewend om de belangen van het arbeidende volk in de Kamer te doen
verdedigen door mannen uit het volk, die de noden van nabij kenden. Er dreigde een
conflict. Dr A. Kuyper wist dit te voorkomen door in samenwerking tussen
Patrimonium en de Antirevolutionaire partij in 1891 het Christelijk Sociaal Congres
te Amsterdam te organiseren. Talma woonde dit congres op aanraden van zijn
schoonvader bij. Dit congres heeft veel bijgedragen tot verdieping van Talma's visie
op de opvattingen over sociale aangelegenheden in Christelijke kring.
Van 1891 tot 1895 was Talma predikant te Vlissingen. Hier komt hij meer met de
industrie-arbeiders in aanraking. Hij treedt toe als lid van Patrimonium en sluit zich
aan bij de Antirevolutionaire partij. Voor Talma als Ned. Hervormd predikant kan
dit niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Integendeel, deze stappen tonen een
grote zelfstandigheid.
Het cultuurleven stond in Duitsland in sterke mate onder invloed van de empirische
wetenschappen. Het gezag der natuurwetten was klemmend en de volstrekte hoogheid
der exacte wetenschappen werd nederig aanvaard. De gevolgen hiervan op religieus
gebied bleven niet uit. Het gezag van de Bijbel werd aangetast. De moderne theologie
deed haar intrede. Er ontstond een conflict tussen geloof en wetenschap. Men moest
stelling nemen tussen Christendom en natuurwetenschappen.
Nederland volgde deze ontwikkeling op een afstand.
Aanvankelijk bleef de strijd in de Ned. Hervormde kerk beperkt tot de
wetenschappelijke milieu's, doch al spoedig brachten jonge predikanten, die de
moderne richting aanhingen, de denkbeelden in de gemeenten. Dr A. Kuyper was
een van hen. Zijn denkbeelden waren echter niet blijvend, want door zijn
gemeentenaren bekeerde hij zich in zijn eerste gemeente Beesd tot het rechtzinnig
calvinisme en stond weldra in het eerste gelid in de strijd tegen het Modernisme. Dit
is tenslotte uitgelopen op een conflict.
Toen Kuyper en zijn vrienden in 1885 door de Amsterdamse Ned. Hervormde
Kerkeraad werden geschorst en daarna afgezet, ontstond er een beweging, welke
zich ook elders voortzette; verschillende groepen van rechtzinnigen gingen in 1886
in doleantie. De dolerenden schaarden zich na enige tijd onder leiding van Kuyper
in een eigen kerkverband. Dit kerkverband was dezelfde beginselen toegedaan als
de afgescheidenen van 1834, waarom het niet vreemd was, dat beide organisaties
zich in 1892 grotendeels verenigden tot de gereformeerde kerken in Nederland.
In 1890 was de Christelijke Nationale Werkmansbond opgericht, welke o.a. tot
doel had het aankweken van liefde tot de Ned. Hervormde kerk. De synode dier kerk
had de C.N.W. officieel aanbevolen. Talma, die tot de Ned. Hervormde kerk behoorde
en geenszins met de doleantie-beweging sympathiseerde, sloot zich echter niet bij
de C.N.W. aan, maar werd lid van Patrimonium, dat zich buiten de kerkelijke strijd
hield. Talma wees n.l. de kerkelijke splitsing van
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werkmansbonden af, omdat hij een scheiding der protestantse arbeiders naar confessie,
op dit gebied, als een onnodige en nadelige spreiding van krachten beschouwde.
In de Antirevolutionaire Partij zag Talma een vruchtbaar terrein voor
verwezenlijking van zijn denkbeelden. Het feit, dat Kuyper, de leider van de
A.R.-partij zich van de Ned. Hervormde Kerk had afgescheiden, was voor Talma
geen reden buiten deze partij te blijven. Talma volgde ook hierin zijn eigen mening.
Er ging een grote aantrekkingskracht in die dagen op Talma uit van Kuyper ‘de
Geweldige’, en toen de strijd om de kieswet Tak in volle gang was, verdedigde Talma
in 1894 de candidatuur van Kuyper in zijn eerste politieke rede ‘Mammon-kiesrecht
of mannen-kiesrecht’. Hierin kwam hij krachtig op voor de uitbreiding van het
politieke kiesrecht voor de arbeidende stand.
In 1895 doet Talma zijn intrede als predikant te Arnhem en hier begeeft hij zich
volop in het practische sociale werk. Het tehuis voor dak- en werklozen ‘Welkom’
heeft zijn grote aandacht. Voor vak- en werkliedenverenigingen treedt hij dikwijls
op in cursusvergaderingen en aan het zo belangrijke en noodzakelijke werk voor de
drankbestrijding wijdt hij zich met hart en ziel. Ook terwijl hij als Minister zijnde,
zijn handen overvol heeft aan ander werk, vergeet hij de drankbestrijding niet. In
1909 en 1913 is hij spreker op twee christelijke congressen tegen het alcoholisme
en het belangrijke internationale congres tegen het alcoholisme dat van 11 tot 16
September 1911 gehouden werd in het Kurhaus te Scheveningen had Talma als
president voor bijna alle bijeenkomsten.
Klaas Kater, de leider van Patrimonium, zag de stoffelijke hervormingen in
geestelijk verband. Volgens hem zouden zij pas werkelijkheid kunnen worden als
Gods Woord door de gehele samenleving geëerbiedigd en getrouw beleefd werd.
Het christelijke ging vóór het sociale en van forse vooruitstrevende activiteit was er
geen sprake. Klaas Kater moest in botsing komen met de denkbeelden van een jonger
geslacht, waarin Talma langzamerhand de boventoon ging voeren. Samen met het
Friese lid van Vliet neemt Talma een steeds meer leidende positie in. Aan Talma is
het te danken, dat er in de jaren, waarin het een tasten en zoeken was, meer helderheid
en inzicht kwam in begrippen omtrent vakorganisatie, recht van staking, coöperatie
en sociale politiek.
Er voltrok zich een scheiding van geesten en de veteraan Klaas Kater moest wijken
voor een jonger geslacht, dat naar de leiding drong. In 1899 viel de beslissing. Van
Vliet werd Voorzitter en Talma kreeg de leiding van het orgaan. In dit orgaan,
eveneens ‘Patrimonium’ genaamd, wist Talma menig inzichtgevend artikel te plaatsen.
Hij oogstte bijval en ondervond critiek en verwierf zich de bijnaam ‘de leeuw van
Patrimonium’.
Patrimonium was niet tevreden over de sociale politiek gevoerd door de A.R.-partij.
Men sprak er van een eigen politieke organisatie te stichten, maar Talma, die hier
niet voor was, wilde de moeilijkheid omzeilen door propagering van de tactiek om
slechts die Kamer-candidaten te steunen, die het program van Patrimonium
onderschreven. Toen deze tactiek werd aangenomen, was er al verbetering merkbaar
en in 1901 kregen Van Vliet en Talma een Kamer-zetel voor de A.R.-partij. In 1897
was Talma reeds een mandaat voor de Tweede Kamer aangeboden. Hij wees dit toen
van de hand, omdat hij zijn herderlijke arbeid niet wilde opgeven. In 1901 kon hij
echter niet langer weerstand bieden aan de op hem uitgeoefende aandrang.
In de Kamer gaf Talma blijk van een brede kijk op 's lands zaken. Hij heeft
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er over tal van onderwerpen het woord gevoerd. Vooral de sociale aangelegenheden
hadden zijn aandacht.
Bij de verkiezingen in 1905 was hij zeer actief. Stad en land trok hij door om een
aanblijven van het Kabinet-Kuyper mogelijk te maken. De verkiezingen vielen echter
ongunstig uit voor de coalitie en Kuyper bleef buiten de Kamer. Talma werd herkozen
en met Heemskerk wordt hij de leidende figuur van de A.R.-Kamerfractie.
Toen het vrijzinnig-minderheidskabinet-De Meester, vanwege het échec, dat de
Minister van Oorlog, mede door toedoen van de coalitie, leed, de portefeuilles ter
beschikking gesteld had, bleek alleen de coalitie in staat de
regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Heemskerk formeerde in Februari 1908
een kabinet bestaande uit 9 ministers. Drie ervan, waaronder Heemskerk en Talma,
behoorden tot de A.R.-partij, drie ministers waren Katholiek, terwijl de overige drie
niet bij een bepaalde politieke partij waren aangesloten. Talma werd Minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel. Onder dit departement ressorteerde de afdeling
Arbeid. Gezien Talma's verleden verwonderde het niemand, dat dit zo belangrijke
departement ten deel viel aan de meest aangewezen figuur ter rechterzijde Ds A.S.
Talma; er moest n.l. reuzenarbeid verricht worden.
Het Kabinet Heemskerk is 5 jaar aan het bewind geweest. Tot de verkiezingen in
1909 was het kabinet een minderheids-regering en kon het Ministerie niet veel meer
doen dan voorbereiden; wetsontwerpen van betekenis kwamen in deze periode dan
ook niet aan de orde.
Talma voerde in deze tijd een reorganisatie van de arbeidsinspectie door, waardoor
hij op een snellere en een meer effectieve wijze inlichtingen kon inwinnen over
zaken, waaromtrent hij beslissen moest.
De verkiezingen, welke in Juni 1909 gehouden werden, leverden rechts 60 zetels
op. Meerdere oorzaken hadden tot gevolg, dat het Kabinet Heemskerk aanbleef,
waardoor het van minderheidsregering een meerderheidsregering werd. Talma heeft
een enorme activiteit ontwikkeld. Hij verdedigde o.a. de Boterwet, de Schepenwet,
de Visserijwet, de Vogelwet en de Octrooiwet, terwijl hij veel voor het
Staatsmijnbedrijf presteerde. Ofschoon Talma's werk voor deze onderwerpen reeds
belangrijk en aanzienlijk is geweest, heeft zijn grootste kracht echter gelegen op zijn
terrein als Minister van Arbeid.
Een tijdschriftartikel leent er zich niet voor een wat uitvoerige beschrijving te
geven van alles wat Talma op het gebied van de arbeidswetgeving heeft gedaan. Ik
moet hier volstaan met een beknopt verslag, waarbij ik mij ten aanzien van de
wetgeving voor de arbeidersbescherming beperk tot een opsomming met een korte
algemene nabeschouwing en ten aanzien van de sociale verzekeringswetgeving
slechts een ruwe schets geef, waarbij alleen aandacht besteed wordt aan de Radenwet,
de Ziektewet en de Invaliditeitswet.
Wat betreft de wetgeving voor arbeidersbescherming, noem ik dan: de Arbeidswet
van 1911, te beschouwen als een herziening van de Arbeidswet 1891. De
Steenhouwerswet van 1911. In Januari 1911 diende Talma een ontwerp
Stuwadoorswet in; dit ontwerp heeft hij echter niet tot openbare behandeling kunnen
brengen. Het in December 1911 ingediende ontwerp Landarbeiderswet kwam evenmin
tot openbare behandeling, althans niet onder Talma.
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In Mei 1909 diende Talma zijn ontwerp Bakkerswet in en in September 1909 een
daarbij behorend ontwerp Bakkersradenwet. Om zijn Bakkerswet te redden, nam hij
in Februari 1911 het ontwerp Bakkersradenwet terug. Dit mocht echter
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niet baten; de Bakkerswet werd in Juni 1912 verworpen. Bij de bespreking van de
Radenwet kom ik hierop nog even terug.
Bij de behandeling van Talma's wetten in de Kamer, bleek Aalberse over het
algemeen de warmste verdediger van Talma's beleid. De politieke strijd ‘rechts-links’
kwam bij de behandeling van Talma's ontwerpen menigmaal naar voren; toch wisten
de opponenten ook vaak de politiek op zij te zetten en elkaar te steunen.
Om reden van doelmatigheid wilde Talma de arbeidersbescherming niet in één
wet onderbrengen. Dit kon wel aantrekkelijk zijn, omdat dan alles bij elkaar te vinden
was, maar Talma wilde alleen datgene in een algemene wet regelen dat geldend was
voor het gehele bedrijfsleven en wenste de maatregelen, welke voor bepaalde
bedrijven moesten gelden, hetzij geregeld in uitvoeringsvoorschriften op grond van
de algemene wet, hetzij in een speciale wet voor die bedrijven.
Vaak hoorde Talma, dat hij met zijn wetten de persoonlijke vrijheid van arbeiders
en ondernemers aantastte, dat hij inbreuk maakte op de zelfstandigheid van het
bedrijfsleven. Men verweet hem Staatssocialisme en noemde zijn
veiligheidsmaatregelen een te zware belasting en dus een ernstige belemmering voor
het voortbestaan van de bedrijven.
Talma zeide echter, dat hij niet wilde reguleren, maar slechts een deugdelijke
bescherming van de arbeider voorstond. Hij stelde, dat zijn rechtsgrond was de
bescherming van de arbeiders en men niet de mate van aantasting van de persoonlijke
vrijheid als criterium moest nemen.
Was de weerstand, welke Talma op het gebied van de arbeidersbescherming
ondervond reeds groot te noemen, zij valt in het niet vergeleken bij de critiek en de
tegenwerking welke Talma ontmoette bij de verdediging van zijn
verzekerings-ontwerpen.
Talma diende zijn grote sociale verzekeringsontwerpen tamelijk laat in.
Bij Koninklijke Boodschap van 18 Juli 1910 werd aan de Kamer toegezonden een
ontwerp Radenwet en een ontwerp Ziektewet. In Mei 1911 volgde een ontwerp
houdende bepalingen tot verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van
invaliditeit en ouderdom. Deze trits hield nauw verband met elkaar. Het ontwerp
Tariefwet (dat ontwerp bleef) hetwelk beoogde om de gelden te verschaffen, welke
nodig waren om de invaliditeits- en ouderdomsverzekering in te voeren, zij hier
slechts alleen volledigheidshalve genoemd.
Talma had met zijn verzekeringswetgeving ver vooruitziende plannen. De Raad
van Arbeid, zijn creatie in de Radenwet, moest men niet op de eerste plaats zien als
een verzekeringskantoor, maar Talma wilde er het gehele terrein van de arbeid mee
organiseren. Artikel 49 van het ontwerp omschreef hun taak als verlening van
medewerking bij de uitvoering van wetten en algemene maatregelen van bestuur de
arbeid betreffende. Het tweede lid van dit artikel luidde: ‘Hij maakt de daartoe nodige
verordeningen’.
Talma zag de Raden van Arbeid als publiekrechtelijke organen, waaraan de Staat
bepaalde functies kon opdragen. Talma wilde de uitvoering van de verzekeringswetten
in het bijzonder en het maken van bepalingen, de arbeid in het algemeen betreffende,
aan de belanghebbenden, werkgevers en arbeiders, zelf overlaten, teneinde o.a.
elasticiteit in de uitvoering te waarborgen.
Aan dit plaatselijk orgaan, zoals de Raad van Arbeid was, dat juist door zijn
plaatselijk karakter rekening kon houden met plaatselijke omstandigheden en
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eigenaardigheden van bepaalde bedrijven, meende Talma de uitvoering van de
arbeidswetgeving veilig te kunnen toevertrouwen.
De Radenwet en de Ziektewet horen in Talma's gedachtengang onafscheidelijk
bij elkaar. Voor de regeling van de Ziekteverzekering had hij n.l. de Raden van
Arbeid nodig. Maar de Raden waren ook nodig - en dit was voor Talma zelfs primair
- voor de organisatie van de arbeid.
De publiekrechtelijke bevoegdheid, welke Talma aan de Raad van Arbeid wilde
toekennen, was iets volkomen ongehoords. Trouwens, zowel het ontwerp Radenwet
als het ontwerp Ziektewet hadden de Kamer, wat de plannen van de Minister betreft,
versteld doen staan. Het bekende ‘Vraagpunten-debat’ dat van 20 tot 29 Juni 1911
plaats vond gaf Talma gelijk in zijn beperking van de wettelijke ziekteverzekering
tot de uitkering van ziekengeld, met uitsluiting van de zorg voor geneeskundige hulp.
Ten aanzien van het monopolie der overheidskassen, besliste de Kamer evenwel, dat
de particuliere kassen zoveel mogelijk bevorderd dienden te worden.
Wat betreft de vraag: ‘Is het wenselijk Raden van Arbeid in te stellen, belast met
de taak om mede te werken tot de uitvoering van wetten betreffende de arbeid?’
moest Talma onder druk van de Kamer het terrein van de arbeid voor de Raden laten
schieten en zouden de Raden van Arbeid slechts medewerking verlenen bij wetten
en maatregelen van bestuur de arbeiders-‘verzekering’ betreffende. Maar hiermede
was de afbrokkeling van Talma's Raden nog niet voltooid. De toevoeging ‘Hij maakt
daartoe de nodige verordeningen’ zat de Kamer danig dwars. ‘Ik acht het in strijd
met de Grondwet’ had Mr Loeff gezegd, ‘dat de Raden toegerust worden met een
publiekrechtelijke bevoegdheid tot verordenen, tot wetgeven dus. Toekenning van
publiekrechtelijke bevoegdheden aan corporatie's, die geheel staan buiten de
tegenwoordige in de Grondwet geradiceerde organen, kan nergens anders toe leiden
dan tot ontwrichting van de Staat’.
Zoals reeds vermeld had Talma zijn Bakkersradenwet reeds moeten intrekken. De
verordenende bevoegdheden welke hij aan de Bakkersraden had willen toekennen,
verdeelde Talma via de Bakkerswet tussen de Gedeputeerde Staten en de Minister.
Op deze manier hoopte hij zijn Bakkerswet nog te redden, doch op 5 Juni verwierp
de Kamer deze Wet. Ofschoon Talma de grondwettelijke bezwaren van Mr Loeff
niet deelde, trok hij de consequentie uit het afstemmen van zijn Bakkerswet en
zwichtte hij voor het zware juridische geschut. De verordenende bevoegdheid voor
de Raden van Arbeid werd geschrapt op 17 Juni 1912. Op 5 Juli 1912 werd de
Radenwet door de Tweede Kamer aangenomen.
Talma zag de Raden van Arbeid als de brandpunten van samenwerking tussen
werkgevers en werknemers. De practijk heeft Talma's ideaal niet verwezenlijkt. De
samenwerking voltrok zich niet regionaal gedecentraliseerd, doch landelijk
bedrijfstaksgewijze. De Organisatiewet Sociale Verzekering 1952 is gebaseerd op
de resultaten van laatstgenoemde ontwikkeling, waardoor de betekenis van de Raden
van Arbeid ernstig is beknot.
Talma noemde het ‘in strijd met het rechtsbesef, wanneer een arbeider, die gearbeid
heeft zolang hij kan, op het ogenblik, dat hij niet meer werken kan, aangewezen is
op onderstand van derden’. ‘En het behoeft geen betoog’, zo zeide Talma, ‘dat wil
het loon strekken voor de tijd van ziekte, ook voor de tijd, dat hij, hetzij door
ouderdom, hetzij door algemene ongeschiktheid wegens andere oorzaak, niet werken
kan, een opzettelijke regeling nodig is om dit te
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verzekeren’. Talma wilde daartoe een stelsel van verplicht ter zijde leggen van een
deel van het loon. Dit teruggehouden deel, diende zó te worden aangewend, ‘dat de
meest mogelijke zekerheid verkregen zij, dat aan de door de arbeider verkregen
aanspraken op het ogenblik dat het nodig is, ook ten volle zal worden voldaan’. Deze
zekerheid wordt, aldus Talma, alleen verkregen door een publiekrechtelijke regeling
onder waarborging van de Staat.
In zijn ontwerp Invaliditeitswet, had Talma de invaliditeit voorop gezet, waarmede
het ontwerp terugkeerde tot het hoofdbeginsel van het ontwerp Invaliditeitswet 1905.
De ouderdom zag Talma als invaliditeit. In de Kamer werden o.a. bezwaren geuit
tegen de verplichte verzekering en tegen de beperking tot de arbeiders. Tegenover
de verzekering, verdedigden velen het stelsel van Staatspensionnering. Talma
antwoordde, dat hij niet van mening was, dat er buiten de arbeiders geen groepen
waren, die deze verzekering van node hadden. Hij zag echter voor de arbeiders alleen
een mogelijkheid van realisering. Staatspensioen was voor Talma Staatsarmenzorg.
Hij wilde verzekering waardoor de arbeider zijn rente zelf verdiende. Talma wilde
‘arbeiders’-verzekering en aan dit principieel karakter bleef hij zelfs vasthouden in
zijn overgangsbepalingen.
De Invaliditeitswet werd op 7 Maart 1913 door de Tweede Kamer aanvaard.
Op 20 Maart 1913 diende Talma een Nota van Wijziging op het ontwerp Ziektewet
in, welke voornamelijk betrekking had op de taak van de Raad van Arbeid tot het
geven van algemene regelen, op het verband tussen de ongevallenverzekering en de
ziekteverzekering en op de bepalingen betreffende de bijzondere kassen. Op 25 April
1913 werd het ontwerp door de Tweede Kamer aangenomen.
De Eerste Kamer behandelde de drie wetsontwerpen gezamenlijk en nam ze op 3
Juni 1913 aan, waarna ze op 5 Juni 1913 als wetten in het Staatsblad verschenen.
De Ziektewet werd echter ingetrokken door Talma's opvolger Treub. Tot 1 Maart
1930 heeft het toen nog moeten duren voor er een Ziektewet in werking kon treden.
De artikelen 369 en 370 van de Invaliditeitswet traden in werking op 3 December
1913. Op 3 December 1916 zou volgens Talma's opzet de gehele wet werken. Het
heeft echter nog 3 jaar langer geduurd eer de Invaliditeitswet ten volle in werking
kon treden.
Talma heeft zich door zijn belangrijke activiteit met betrekking tot de Sociale
Verzekering de naam ‘Vader der Sociale Verzekering’ verworven. Zijn 3 belangrijkste
wetten op het gebied van de Sociale verzekering worden in de literatuur vaak met
de naam ‘Talma-wetten’ aangeduid.
Talma zelf gebruikte de term ‘sociale verzekering’ weinig. Hij sprak meer van
‘arbeidersverzekering’.
Talma is een zeldzaam harde werker geweest. Ik moge citeren van pagina 43 en
44 van het boek ‘Tien jaren Raden van Arbeid’ uit het artikel van C. Smeenk.
‘Fel werd Talma bestreden. Niemand echter kon hem den lof onthouden, dat hij
buitengewoon veel praesteerde’. ‘De werkkracht van Minister Talma’ - aldus de
Nieuwe Rott. Courant in een van haar stembusartikelen van 1913 - ‘is reusachtig
geweest. De heer Colijn wordt geroemd om zijn volharding, doch wat hij gedaan
heeft, is kinderspel, vergeleken bij hetgeen de heer Talma heeft laten zien. Deze heeft
niet maar een gedeelte van de parlementaire periode met
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stoom-op gewerkt, neen vijf jaren lang heeft hij met onverdroten ijver, met een
nimmer vertoonden voortbrengingsdrang een onbedwingbaren stroom van wetten
als boekdelen bij de Kamer binnengestuwd. Zoek een tweeden Staatsman, die in heel
zijn leven zooveel wetten ontworpen heeft, als de heer Talma in deze vijf jaar - gij
zult er geen vinden. Dan zult ook gij ontzag krijgen voor dezen man, die in
productieve kracht alle anderen van vele landen verre heeft overtroefd.
Wanneer wij nu ook alle recht hebben doen wedervaren aan het ongeëvenaard
uithoudingsvermogen, waarmee Minister Talma, zonder rust of verpozing, maanden
achtereen in de Kamer de eene wet voor, de andere na heeft verdedigd, hebben wij
tevens op zijn zwakken kant nadruk gelegd. De Wet is zijn afgod’.
Bij de behandeling van de Invaliditeitswet zeide Dr Nolens in de Tweede Kamer,
over Talma o.a.:
‘.... dat diegenen, die getuige zijn geweest van den arbeid dien deze Minister bij
dit wetsontwerp heeft gehad en daarbij rekening houden met zijn anderen arbeid, die
zoveel omvattend is, dat het mij, wanneer ik het indenk, begint te duizelen, de
werkkracht van dezen Minister moeten bewonderen. En wanneer dit wetsontwerp
ook al niet wordt aangenomen of misschien door politieke gebeurtenissen niet zal
worden uitgevoerd, dan kan men gerust zeggen, dat zelden een Minister zooveel
kracht, talent, arbeid en toewijding bewezen heeft aan de arbeiders - en daar komt
het in dezen toch vooral op aan - als deze Minister’.
In Augustus 1913 verloor de rechterzijde bij de stembus haar meerderheid. Het
Ministerie Heemskerk trad af, waarmede Talma, oververmoeid van het werken,
voorgoed de politiek verliet.
Na een jaar van rust was hij verheugd naar Bennebroek geroepen te worden als
dominee. Spoedig daarna brak de wereldoorlog 1914-1918 uit. Talma stelde zich
geheel belangeloos ter beschikking als veldprediker in algemene dienst. In 1915
moest hij rust nemen. Te spoedig hervatte hij zijn arbeid en in April 1916 moest hij
zijn werk voorgoed geheel opgeven. Hij werd opgenomen in het Diaconessenhuis
te Haarlem, waar hij op 12 Juli 1916 stierf, 52 jaar oud. Hij werd begraven te
Bennebroek. Op zijn graf werd een gedenkteken geplaatst. Een oude knielende
arbeider en een jongere er naast. Het is een symbool: Talma's werk mag niet vergeten
worden; in Talma's lijn moet worden verder gewerkt.
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Kunsttijdschriften
De religie in de Kunst*)
ANDRE MALRAUX heeft over zich iets van een komeet, die onverwacht een hel
doch onwezenlijk licht op de dingen werpt. Zo lanceerde hij de ene merkwaardige
roman na de andere en trok zich dan uit het letterkundige leven terug. Zo verscheen
hij plotseling, maar niet onvoorbereid, in de wereld van de kunst om er op vele punten
licht en soms ook verwarring te brengen. De ideeën, die hij in zijn Essais de
psychologie de l'art1), later in Les Voix du Silence, heeft uitgewerkt, waren reeds voor
een deel gemeengoed geworden. Nu zijn ze weer actueel door de ruime verspreiding
van een rede die Malraux heeft uitgesproken bij de opening van de nieuwe zalen van
het Metropolitan Museum te New-York op het congres voor Kunst en Oudheidkunde
in Januari 1954. La Revue des Arts heeft deze in extenso opgenomen en fraai
geïllustreerd.
Het fundamentele probleem van het museum wordt er belicht met een ongewone
scherpzinnigheid. Malraux begaat echter de fout uit te gaan van het museum als
primair gegeven, zo dat hij daarin een existentiële waarde legt die het niet bezit. Het
museum, een kenschetsend fenomeen van onze beschaving, wordt afgezonderd van
de gansheid waartoe het organisch behoort. Alleen door de kunstwerken te beroven
van hun oorspronkelijke functie kon het museum geboren worden. Het werk moest
los gemaakt worden van de religie of het geloof, waaraan het zijn ontstaan te danken
had, om te kunnen binnentreden in een nieuwe dimensie, door onze tijd pas ontdekt:
de dimensie van de ‘surmonde’ der kunst. Daarin verkrijgen de kunstwerken de
specifieke hoedanigheid, van hun tijd te zijn en toch geheel tot de onze te behoren.
Want alleen omdat ze ten volle van onze tijd zijn geworden kunnen wij ze begrijpen
en waarderen. Volgens Malraux heeft de mens altijd aanvaard dat de zichtbare
werkelijkheid slechts schijn was en dat achter deze schijn de waarheid stond. De
diepste overtuiging van het menselijk wezen is steeds het bewustzijn geweest van
wat aan schijn en vergankelijkheid ontsnapt. Dit dan was de taak van de kunst: de
vervloeiende verschijningsvormen te grondvesten in een wereld van waarheid, de
schijn in de werkelijkheid vast te leggen. Ook de christelijke kunst trachtte dit te
verwezenlijken. Maar sinds deze, na Michelangelo en Rembrandt, in het Westen
heeft afgedaan, ligt de moderne schilderkunst - beeldhouwkunst is er sindsdien niet
meer geweest! - blijkbaar aan de schijn alleen gebonden in het typische werk van
een Vermeer, een Chardin. De verdere ontwikkeling ervan in de hedendaagse
schilderkunst heeft het echter anders uitgewezen. ‘L'art moderne est l'art même des
surmondes-sans surmonde. Sans surmonde?’
Neen! Ook de kunst na Rembrandt en Michelangelo heeft haar ‘surmonde’: de
wereld van de kunst, ‘domaine obscur et complexe qui n'existait pas autrefois

*) Naar aanleiding van de volgende tijdschriften: L'Architecture d'Aujourd'hui, L'Art d'Eglise,
Baukunst und Werkform, Bouwen en Wonen, Fede e Arte, Katholiek Bouwblad, La Maison,
Das Münster, La Revue des Arts, Ruimte, Westermann's Monatshefte, Werk, Zodiaque.
1) Besproken in Streven, Februari 1951, p. 480-490, door Prof. Dr R. Hostie.
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- monde privilégié, irréductible à celui du réel - monde confus et grandiose’. We
kunnen erbij voegen ‘monde de l'humanisme universel’. Geen ogenblik aarzelt
Malraux om te besluiten dat deze wereld de wondere opvolger is van de vroegere
religies en van het christelijke geloof. Want deze wereld van de kunst, zoals wij die
leren kennen in het museum, staat even beslissend achter de moderne kunstenaar als
het geloof achter de beeldhouwers van de kathedralen.
Deze analyse van Malraux is juist, maar onvolledig omdat zij het universele
humanisme dat de surmonde van de moderne kunst is slechts weet te bepalen in een
afwijzende houding tegen de traditionele religieuze beleving en de persoonlijke
transcendentie-ervaring. Op deze wijze wordt het fenomeen van de kunst onttrokken
aan zijn meest wezenlijke grond: zijn existentiële waarde in de gebondenheid aan
het totale menselijk verschijnsel. Om een verklaring te vinden hoeft de moderne
kunst geenszins afstand te doen van de souvereine waarde van een door de hele mens
te beleven werkelijkheid. Het is wel waar dat deze werkelijkheid niet meer doordrenkt
is van één bepaalde religie of een uitgesproken geloof, maar ze zal steeds wortelen
in het enige en eeuwige verlangen van de mens naar de oorsprong die hij niet in
zichzelf heeft. De moderne kunst is getuige van de rusteloze pelgrimstocht van de
mensheid en in zekere zin bakent zij ook de weg af. In geen geval is ze er het eindpunt
van. Dit te beweren lijkt ons de miskenning van het meest essentiële kenmerk van
de moderne kunst. We willen alles van Malraux aanvaarden, zelfs de term van het
universele humanisme - die ons goed gekozen lijkt - als deze term maar geladen is
met het existentieel verlangen van de mens naar iets wat zijn basis en zijn bevrijding
kan zijn, iets wat aan de wereld van de kunst zelf zin en waarde verleent.
***
In Les Voix du Silence heeft Malraux schitterend aangetoond dat de ontdekking van
de nieuwe surmonde voor een groot deel te danken is aan de technische uitvinding
van de fotografie. Bij de studies van Malraux vormt deze een onmisbaar complement.
Zijn Musée imaginaire de la sculpture mondiale is niets anders dan een
geïnterpreteerde fotoverzameling. Te weinig echter legt Malraux er de nadruk op dat
de foto zelf reeds een bepaalde interpretatie van het beeld weergeeft. Naar aanleiding
van een bijzonder nummer van Baukunst und Werkform, gewijd aan de fotografie
1954, willen we er op wijzen dat de fotokunst onbetwistbaar als volwaardige kunst
moet worden aanvaard, eenvoudig omdat ze beschikt over de adequate middelen tot
een persoonlijke expressie. Dit brengt met zich mede dat we de mythe van de
objectieve weergave moeten vergeten en een duidelijk onderscheid aannemen tussen
het gefotografeerde en de foto. In Baukunst und Werkform wordt duidelijk de evolutie
aangewezen van de kunst-fotografie. Bij het begin liet zij zich gelden door
schilderkunstige composities na te bootsen. Stilaan ontdekte en ontwikkelde zij haar
eigen middelen om uiteindelijk te komen tot een specifiek gebruik ervan. Onder de
fotografen in Baukunst und Werkform vermeld is er slechts één uit de Nederlanden,
Serge Vandercam, waarvan ook in Ruimte enkele werken worden getoond. Een
meesterwerk is zijn portret van Anne Bonnet.
***
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In al zijn publicaties zwijgt A. Malraux hardnekkig over de architectuur, die geen
toegang krijgt tot de wereld van de kunst. Slechts terloops spreekt hij over de
schoonheid van de tempel van Borobodour, terwijl hij uitdrukkelijk beweert
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dat de opvatting van de architectuur als moeder der kunsten afbreuk doet aan de volle
waardering van de kunstwerken in hun verhouding tot de wereld van de kunst. Deze
banale metafoor kunnen we laten vallen. Het blijft echter waar dat de architectuur
een volwaardige plastische kunst is en zelfs, tot op zekere hoogte, het milieu uitmaakt
waarin de overige kunstvormen zich ontwikkelen. Of is de schilderkunst niet gebonden
aan een wand? Wie een wand opricht doet aan architectuur. En hoeveel
beeldhouwwerken vragen een beperkte en aangepaste ruimte? Afgezien van deze
complementaire functie en niettegenstaande haar gebondenheid aan een utilitair
programma deelt de bouwkunst in het meest wezenlijke van elk kunstwerk: expressie
te zijn. Zij kan het gevoelen oproepen, waardoor Malraux het kunstwerk bepaalt: le
sentiment d'exaltation. Alleen is de bouwkunst, evenals de fotokunst, bij het begin
van deze eeuw verkeerd begonnen door ten koste van alles expressief te willen doen.
Een verlangen dat nu nog voortleeft in sommige gebouwen van Wright. Een gebouw
moet expressief zijn - als we ons zo mogen uitdrukken - zonder het zelf te willen
zijn.
Om ons van dit alles te overtuigen kunnen we het nummer van L'Art Sacré
openslaan, ‘La Leçon japonaise’. In het heiligdom van de Japanse woning heerst een
zo hoge distinctie van geest, dat alleen een volgehouden, eeuwenoude, traditie die
kan hebben geschapen. Iedere architect moet wel heimwee voelen naar de spontaneïteit
waarmee een volk, van hoog tot laag, zulk een verheven schoonheid kan scheppen.
We hebben vroeger reeds gewezen op het verband van de moderne woning met het
Japanse woonhuis. Aan de hand van de voorbeelden die we in de verschillende
tijdschriften, l'Architecture d'aujourd'hui, Baukunst und Werkform, Bouwen en
Wonen, Ruimte, La Maison, Werk, Domus, Casa bella e.a. vinden, willen we nu
wijzen op het onderscheid dat er nog bestaat en dat vooral ligt in die
vanzelfsprekendheid waarmede het waarachtige zich imponeert. Vaak hindert de
moderne architectuur, bijzonder in de privé-woning, door een oppervlakkige
originaliteit, die meer de uitdrukking is van een gril dan van een diep-menselijk
ideaal. Toch zouden we in de vermelde tijdschriften op enkele zeer gave werken
kunnen wijzen.
Een andere opgave is het, de vrijstaande woning aan te passen aan haar omgeving.
Daarvoor moeten bouwheer en bouwmeester zich integreren in de gemeenschap.
Terecht rekent deze gemeenschap het zich tot plicht perken te stellen aan individuele
willekeur.
Hetzelfde aanpassingsprobleem stelt nog dwingender eisen aan de stadsbouw, een
oude kunst, die door de versnelde ontwikkeling van de techniek zich van haar
verantwoordelijkheid en passionerende mogelijkheden bewust is geworden. Dat het
een oude kunst is, zien we in het voorbeeld van de Toskaanse steden, die we vroeger
bespraken, of leren we in Fede e Arte in een artikel over de kerk als centrum van het
stadsbeeld of ook in het Rotterdamnummer van Ruimte bij een luchtfoto van Aarau.
Dat het tevens een nieuwe kunst is bewijzen alle tijdschriften over bouwkunst.
Ruimte wijdde een nummer aan dit onderwerp, maar was nog overtuigender in een
ander bijzonder nummer waarin de stedenbouw getoond werd in het unieke voorbeeld
van Rotterdam, de stad die de wrede kans heeft gekregen en benut om uit een
verwoeste stad een nieuwe op te bouwen. In een gesprek van K.N. Elno met Ir C.
Van Traa, directeur van de dienst voor stadsontwikkeling en wederopbouw, komt
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De Lijnbaan, winkelcentrum van de nieuwe stad, is één van de meestbesproken
details van de wederopbouw. Het illustreert treffend hoe een zeker dirigisme - niet
zonder aanvankelijke moeilijkheden - tot een goede samenwerking kan komen met
het privé-initiatief.
Toch heeft een moderne stad meer te doen dan het privé-initiatief te ordenen of
zoals in de middeleeuwen te zorgen voor een kerk en een raadhuis. Zij heeft ook te
voorzien in sociale, culturele en recreatieve behoeften. Zo zal zij van zelf een meer
belangrijke taak krijgen in het bepalen van het stadsbeeld. In Bouwen en Wonen leren
we, naast het openluchttheater en het provinciaal Veiligheidsinstituut, de verdere
plannen van Antwerpen kennen voor een administratief en voor een
economisch-cultureel centrum. La Maison toont hoe te Charleroi een nieuwe geest
doorbreekt in de officiële gebouwen van J. De Pelsenaire; Baukunst und Werkform,
hoe de stad Hannover het privé-initiatief voorgaat door in een nieuwe maar grootse
stijl haar tentoonstellingsgebouwen op te richten. Wanneer we op die wijze aan het
urbanisme de functie toekennen het kader te scheppen voor de toekomstige
gemeenschap, dan veronderstellen we meteen dat het ook de maatstaven bezit om
dit gemeenschapsleven in te richten. Opnieuw stoten we hier echter op de moeilijkheid
van het ontbreken van één stijl en meer nog van een bindende religieuze overtuiging,
die steeds alle volkerengroepen heeft beheerst. Evenals bij onze vluchtige
beschouwingen over het museum moeten we terugkomen naar de brede basis van
een universeel, open humanisme, dat zonder binding aan één bepaalde confessie,
van nature uit toch religieus is.
***
Merkwaardigerwijze is de revolutie in de gewijde kunst begonnen langs de
architectuur, waarin ze tot nog toe haar beste werken heeft gepresteerd. Daarom is
het niet te verwonderen dat in het min of meer officiële tijdschrift Fede e Arte wel
interessante voorbeelden van kerkbouw aan te wijzen zijn, terwijl men voor de overige
gebieden der gewijde kunst, tenminste voor wat de redactie zelf betreft, hopeloos
verstard zit in een bij ons nooit gekend academisme.
Dezelfde ervaring doen we op in Das Münster, Katholiek Bouwblad, La Maison,
L'art d'Eglise, L'Art Sacré, en in het prachtige boek van Henze-Filthaut, Kirchliche
Kunst der Gegenwart2), dat zich in zijn illustratiegedeelte hoofdzakelijk tot de Duitse
kunst beperkt. In een rustige en heldere inleiding betoogt Henze dat de gewijde
bouwkunst, wil ze haar taak volbrengen, niet anders dan tijdgebonden kan zijn, d.w.z.
de geest van de huidige gemeenschap aanvaarden en uitdrukken in een taal die deze
gemeenschap verstaat. Hij ziet deze taal hoofdzakelijk vastgelegd in de bouwvormen
van de moderne industrie. De studie is breed gefundeerd en veelzijdig belicht. Zeer
rijk is ook de platenkeuze, waarvan de meeste echter reeds in vorige kronieken werden
vermeld. Wij willen hier alleen wijzen op een noodkerk, een schuur, van E. Stefann,
ontroerend in haar soberheid en armoede. Bij het verder bekijken van de enkele
afbeeldingen - geen enkel schilderij - moeten we opnieuw bekennen dat de ellende
van de moderne gewijde kunst niet aan de keuze van een vooringenomen redactie te
wijten is, maar wel aan de objectieve feitelijkheid. Toch is het beeldhouwwerk,
2) Paulus-Verlag, Recklinghausen 1954, 160 pp., waarvan 112 pl., 30 × 21 cm., geb. D.M.
25,80.
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in Katholiek Bouwblad worden enkele interessante kerkelijke beeldhouw-
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werken getoond o.a. van R. Rats, P. Grégoire, P. Killaars, N. Steenbergen.
Op veel hoger peil staat het moderne kerkelijke gerei, waaraan Henze in zijn boek
veel aandacht schenkt. Ook Das Münster heeft aan dit onderwerp een bijzonder
nummer gewijd en in de nummers over de Duitse en Franse kunst van L'Art d'Eglise
wordt er aandacht aan geschonken. L'Art d'Eglise geeft voor dit onderdeel zelfs een
speciaal bijblad uit, l'Ouvroir Liturgique. Onder de Duitse kunstenaars van modern
kerkgerei treedt H. Wimmer naar voren, leraar aan de Werk-Kunstschule te Krefeld,
besproken in een belangrijk nummer van Baukunst und Werkform. Zijn werk boeit
door de veelzijdigheid van zijn sprankelende inspiratie en door de schitterende
aanwending van de materialen. Terloops willen we hier ook wijzen op een paralelle
maar minder uitgesproken ontwikkeling van profane gebruiksvoorwerpen waarvan
in Westermann's Monatshefte herhaaldelijk goede voorbeelden worden getoond.
Onwillekeurig hebben we het eerst en het meest over de bouwkunst geschreven,
zowel op profaan als op religieus gebied. Het accent schijnt verplaatst te worden, zo
dat het meest spannend avontuur van de moderne kunst niet meer, zoals in het begin
van onze eeuw, wordt beleefd in de schilderkunst maar wel op het terrein van de
architectuur. Grote gebeurtenissen op het gebied van de beeldhouw- en schilderkunst
vallen dan ook nauwelijks te melden.
De biënnale te Venetië heeft merkwaardig weinig commentaar uitgelokt. Alleen
de retrospectieven bleken belangwekkend te zijn en de openbaring van de Italiaanse
beeldhouwkunst had reeds plaats gevonden te Antwerpen. De Mostra 1954 van
Rotterdam was er slechts een welluidende echo van, terwijl in het Katholiek Bouwblad
de overdreven faam van Manzu fijntjes en terecht tot haar ware proporties werd
teruggebracht. Het initiatief van Prof. A.M. Mammacher, een reeks uit te geven over
moderne beeldhouwers, is echter niet zonder meer voorbij te gaan. De keuze zowel
als de uitgave van de eerste deeltjes over Europese Beeldhouwkunst3) is schitterend.
In de vier hoofdfiguren Zadkine, Lipchitz, Despiau, Marini, respectievelijk ingeleid
door A.M. Hammacher, R. Goldwater, W. George, E. Langui, krijgen we een totaal
beeld van de moderne kunst, al zullen de overige deeltjes er een welkome aanvulling
en verrijking van betekenen. Onder meer dan één aspect overtreft deze uitgave die
van het buitenland. Men hoeft slechts de twee boekjes van W. George over Despiau
naast elkaar te leggen.
Buiten de grote retrospectieven te Venetië is de merkwaardigste tentoonstelling
van dit seizoen geweest die van Cézanne in de Orangerie te Parijs. Naar aanleiding
daarvan schrijft R. Rey in La Revue des Arts met zijn grondige kennis van leven en
werk van de pionier der moderne kunst, een merkwaardig synthetisch artikel over
de evolutie van de would-be impressionist naar de sterke en persoonlijke
vormenschilder.
Onder de overige bijdragen in de besproken tijdschriften zijn vooral de studie over
‘De Laat-Romaanse Bouwkunst in het Maas-Land’ in Das Münster4) en de kronieken
over oude en moderne kunst in La Revue des Arts te vermelden. Verder willen we
nog wijzen op de prachtige monografie die Zodiaque heeft gewijd aan ‘Lumières de
Paray’ en op de interessante bijdrage in Westermann's Monatshefte over de architect
in de filmproductie.
3) Albert de Lange, Amsterdam; Van Ditmar, Antwerpen, 1954, 16 pp., en 33 afb. ieder.
4) Das Münster wordt uitgegeven bij Schnell & Steiner te München.
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Brief uit New York
OM de samenstelling van het nieuwe Congres in de Verenigde Staten te kunnen
begrijpen, dient men te beseffen, dat in het Amerikaanse politieke leven veel minder
partijdiscipline bestaat dan gewoonlijk het geval is in de parlementaire
staatsinrichtingen van Europa. Een Democratisch of Republikeins Congreslid kan
handelen, en handelt ook dikwijls, geheel onafhankelijk van de partijleiding, en zijn
partij kan daar weinig meer aan doen dan hem steun bij benoemingen onthouden.
Theoretisch is het mogelijk iemand van de partij af te schrijven, ‘to read a man out
of the party’, maar feitelijk betekent dit weinig meer dan een officiële afkeuring
namens de partij. Niet zelden werkt dit ten voordele van het berispte Congreslid,
zoals bij voorbeeld in het welbekende geval van de poging van Roosevelt om de
Democraten ‘uit te zuiveren’, waarvan hij meende dat ze zijn program tegenwerkten.
Sedertdien zijn er steeds mannen geweest, die met succes zich candidaat stelden voor
een openbaar ambt steunend op de reputatie van martelaar, die zij in die tijd hadden
weten te winnen.
Het resultaat van deze hoge mate van onafhankelijkheid van het individuele
Congreslid - meer bijzonder van de individuele Senator, die voor een periode van
zes jaar gekozen wordt - is dat elk van de hoofdpartijen bestaat uit een coalitie van
wisselende en soms onderling tegenstrijdige fracties.
De grotere groeperingen zijn heel duidelijk. Binnen de Republikeinse Partij is een
harde kern van ultra-conservatieven, op binnenlands gebied gewoonlijk vereenzelvigd
met een economische philosophie van vergedreven individualisme, en voor het
buitenland met een isolatie-politiek. De rest van de partij kan gekarakteriseerd worden
als gematigde of liberale conservatieven. De strijd tussen Taft en Eisenhower voor
het ambt van President is een illustratie van deze verdeeldheid. De keuze van
Knowland als leider van de partij in de Senaat en van Nixon als candidaat voor het
Vice-Presidentschap betekenden concessies aan de conservatieve Taft-fractie.
Binnen de Democratische Partij bestaat eveneens een splitsing in liberalen en
conservatieven met veel kans dat de conservatieve Democraten erg lijken op liberale
Republikeinen, welke laatsten voor het merendeel uit de Zuidelijke staten komen.
De liberale Democraat gaat gewoonlijk door voor de man van de New Deal en de
Fair Deal. Beide vleugels van de Democratische partij voelen internationaal op het
gebied van buitenlandse zaken.
Een van de taken van de President is wetsvoorstellen ter goedkeuring aan het
Congres voor te leggen. Met een Democratische meerderheid in het Congres staat
President Eisenhower voor de taak een vijandige politieke partij er toe te brengen
zijn program van wetgeving te aanvaarden. Dat program valt in twee delen - waarvan
het een de internationale politiek, het ander de binnenlandse problemen bestrijkt (met
natuurlijk hier en daar een vermenging van de twee).
Wat het internationaal programma van de President betreft, behoeft men aan de
aanvaarding ervan niet te twijfelen, aangezien het een voortzetting is van hetgeen
reeds vóór 1953 in hoofdtrekken het programma was van de Democratische partij.
Bovendien heeft de leiding van de Democratische partij openlijk beloofd dit gedeelte
van het presidentieel programma te zullen steunen. Waar de
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President wél tegenstand zal ontmoeten, zal deze komen vanuit zijn eigen partij, van
de leden der ultra-conservatieve groep, zoals Senator Rowland en Senator Bricker.
De coalitie van Democraten en gematigde Republikeinen is echter ongetwijfeld sterk
genoeg om de voortzetting van de nationale buitenlandse politiek veilig te stellen:
meer in 't bijzonder, de kwesties van de Europese eenheid en herbewapening,
wederzijdse handelsverdragen, de weigering om Rood China te erkennen, het in
bedwang houden van het Communisme over de hele linie. Met zijn buitenlands
politiek program zal de President vermoedelijk wel op tegenstand stoten bij de kwestie
van de hulp aan het buitenland, meer bijzonder Azië. Op dit punt is te verwachten,
dat de conservatieve Democraten één lijn zullen trekken met de conservatieve
Republikeinen ten einde minstens de sommen te besnoeien die volgens het program
beschikbaar zouden worden gesteld.
Het binnenlands program van de President omvat een plan om de Taft-Hartley
arbeidswet in meer liberale zin te wijzigen. Een samengaan van conservatieve
Democraten en Republikeinen zal zijn voorstellen omtrent dit punt vermoedelijk in
de grond boren. Het gevaar van een gelijksoortige coalitie zal de voorstellen
betreffende Woningbouw en Gezondheidszorg tot een onbeduidend minimum doen
slinken. De Democraten zullen waarschijnlijk tegen de belastingvoorstellen van de
President zijn en grotere belastingverlaging eisen voor de lagere inkomens. Zij zijn
ook van plan het militair program van de President onder de loupe te nemen als te
zeer steunend op atoomwapens ten koste van de grondtroepen. Het
landbouwprogramma van de President, dat de subsidies voor de landbouw besnoeit,
zal waarschijnlijk worden afgestemd door een samengaan van Democraten met
Republikeinen uit de landbouw-staten.
***
Doordat zij de meerderheid hebben in het nieuwe Congres zijn de Democraten in
staat gesteld de hoogst belangrijke Committees van het Huis van Afgevaardigden en
de Senaat te reorganiseren, waarin het grootste gedeelte van de regeringsarbeid wordt
verricht. Elk Congreslid heeft recht op een zetel in drie dergelijke Committees, wier
samenstelling variëert van drie tot meer dan twintig leden. De dominerende partij
heeft recht op een meerderheid van één lid in elk Committee.
Oorspronkelijk zijn de verschillende Committees ingesteld om het detailwerk voor
te bereiden, dat voorafgaat aan de eigenlijke wetgevende arbeid; in de praktijk hangt
het landen of stranden van elk wetsvoorstel heel veel af van de behandeling door elk
ter zake dienend Committee. De Committees zelf variëren van zeer belangrijke, die
voor Buitenlandse Zaken, de Strijdkrachten en Financiën, tot zulke onbeduidende
Committees als dat wat de zaken van het District Columbia behandelt. (Bij een poging
om de Hoofdstad van locale politieke partijtjes onafhankelijk te maken, is Washington
geïsoleerd tot een soort politieke enclave, die het District Columbia heet en die
rechtstreeks staat onder het bestuur van het Congres).
De Voorzitter van elk Committee, steeds een lid van de meerderheidspartij, heeft
veel zeggingsmacht aangaande de wijze van behandeling. Tussen haakjes, dit geeft
een gedeeltelijke verklaring van de macht van Senator McCarthy. In het geval van
het Committee van Senator McCarthy, het Investigating Committee van de Senaat,
zal het Voorzitterschap worden overgenomen door Senator
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McClelland uit Arkansas, die reeds heeft bekend gemaakt, dat er geen één-man
ondervragingen zullen plaats hebben zoals Senator McCarthy er had ingesteld, en
dat er behoorlijke waarborgen zullen zijn voor de constitutionele rechten van de
afzonderlijke getuigen.
Ofschoon de Democraten van plan zijn de activiteit van het Congres op het gebied
van onderzoekingen en nasporingen tot een minimum te beperken, welke
onderzoekingen tijdens de vorige zitting dreigden zijn wetgevende taak te
overschaduwen, - zijn zij toch van plan twee onderzoeken in te stellen welke van
belang zijn voor de Presidentskeuze over twee jaar.
Ten eerste, de Democraten willen een onderzoek laten instellen omtrent het
Dixon-Yates contract, een kwestie, die zij reeds met vrucht hebben uitgebuit in de
vorige verkiezingscampagne. Het Dixon-Yates contract staat toe, dat een particulier
syndicaat op zeer voordelige condities electrische stroom levert aan het Tennessee
Valley Net (TVA) om de electrische stroom te vervangen, die TVA levert ten dienste
van het programma voor atoomenergie. Ofschoon, zoals algemeen erkend, TVA de
stroom goedkoper zou kunnen leveren, zou het TVA voor dit doel stroomgenerators
moeten bouwen, daar de waterkracht van het Tennessee River net is uitgeput. De
stelling van President Eisenhower is, dat de investering van staatsgelden nu reeds te
groot is en eerder dient te worden verminderd dan vermeerderd. De vijf of zes staten,
die rechtstreeks voordeel hebben van TVA zien echter in de beslissing van President
Eisenhower een overwinning van het privé kapitaal in een oorlog tegen TVA zelf.
Het onderzoek zal ongetwijfeld uitdijen tot een uitpluizen van de hele kwestie van
staatsmacht tegen privé macht, tegelijk met het punt, dat politiek heel erg geladen
is, of de kracht, door de atoomenergie te leveren, geëxploiteerd zal worden door de
staat of door particuliere ondernemingen.
Het tweede punt van onderzoek, aangesneden door de Democraten, zal zijn dat
der ‘security risks’ (staatsgevaarlijke activiteiten). De Democraten leggen er grote
nadruk op, dat de Republikeinen bij hun laatste verkiezingscampagne de maatregelen
betreffende staatsgevaarlijke activiteiten, die zij erfden van het Democratisch regiem,
in een al te voordelig licht hebben gesteld, en ze zijn van mening dat een openbaar
onderzoek de innerlijke oneerlijkheid van de Republikeinse propaganda zal bloot
leggen.
***
De reorganisatie van de Senaats-Committees wordt zijdelings heel interessant belicht
door het feit dat Senator Wayne Morse hersteld is op sommige van de voornaamste
Committee-posten, die hij eerst als Republikein bekleedde. Toen Senator Morse brak
met de Republikeinse partij naar aanleiding van de kwestie staatsmonopolie voor
energie en natuurkrachten werd hij, blijkbaar als vergeldingsmaatregel, ontzet uit
zijn lidmaatschap van invloedrijke Senaats-Committees en werden hem bespottelijke
plaatsen toebedeeld bij verschillende versleten en onbeduidende Committees. Senator
Morse, die vóór de verkiezing verklaarde, dat hij met de Democraten zou stemmen
bij de reorganisatie van de Senaat, kan door zijn éne stem de doorslag geven. Als hij
met de Republikeinen stemde, zouden deze eenzelfde aantal stemmen hebben als de
Democraten en Vice-President Nixon zou het recht hebben de beslissende stem uit
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Democraten hem nu lid van de Committees voor Buitenlandse Zaken en voor
Financiën, die beide hoog staan aangeschreven.
***
Senator Bricker heeft aangekondigd dat hij zijn Amendement op de Consistutie weer
zal voorstellen, dat de verdragmakende macht van de President aanzienlijk beperkt.
Ofschoon President Eisenhower dit amendement heeft bestreden met de volle kracht
van zijn positie en prestige, had het in de vorige sessie van het Congres maar één
stem te kort om de nodige twee-derde meerderheid te halen - de conservatieve
Democraten nl. trokken één lijn met de conservatieve Republikeinen tegen de
President. (De éne onafhankelijke stem van Senator Wayne Morse, die hij pas op
het allerlaatste moment uitbracht, was hier weer de beslissende marge).
Het Amendement Bricker en de gedeeltelijk geslaagde aantasting van de
presidentiële bevoegdheden zijn beiden aspecten van een en dezelfde kwestie - een
streven van het Congres om zijn eigen bevoegdheden te versterken door die van de
President te verzwakken. De meeste deskundigen op constitutioneel gebied zien
hierin de ernstigste bedreiging van het dogma van de scheiding der bevoegdheden,
die de Republiek te doorstaan heeft gehad vanaf haar stichting. Men heeft het geval
vergeleken met de Engelse constitutionele crisis van 1688, toen het Engelse Parlement
met succes de Engelse monarchie uitschakelde als een reële factor, waarmee rekening
moest gehouden worden.
Senator Bricker en zijn aanhangers rechtvaardigen hun standpunt op grond van
de redenering dat het duidelijk de bedoeling van de Constitutie was dat het recht om
oorlog te verklaren in laatste instantie zou berusten bij het Congres. Een onverstandig
verdrag zou dat recht tot nul kunnen reduceren, en daarom zeggen zij, dat ze niet
meer doen dan een zaak in het volle licht stellen die door de Constitutie te vaag is
gelaten. President Eisenhower echter beschouwt het amendement als een maatregel,
die de presidentiële bevoegheid tot verlammens toe aantast bij het beleid van
Buitenlandse Zaken - een taak, die duidelijk bedoeld is het eigen en ambtelijk terrein
van de President te zijn.
Ofschoon deze strijd ten allen tijde een onderdeel is geweest van de Amerikaanse
regeringsgeschiedenis, dankt hij zijn tegenwoordige felheid deels aan de nog immer
bestaande verbittering der isolatie-voorstanders, die tegen wijlen President Roosevelt
in verzet kwamen, deels ook aan het nuchtere feit, dat veel Senatoren gaarne hun
aandeel in de regering versterkt zouden zien. Bij het voortzetten van zijn campagne
ten gunste van deze maatregel laat de groep Bricker zijn argumenten voornamelijk
steunen op verdragen, die zowel door President Roosevelt als door President Truman
zijn gesloten, en ze hebben speciaal dit punt tot hun kernspreuk gemaakt dat: je kunt
de Senaat altijd vertrouwen, maar je bent nooit zeker van de President. Het ziet er
naar uit, dat deze strijd, die vanwege zijn consequenties in de toekomst volgens de
mening van velen van heel wat meer gewicht is dan al het gescharrel van Senator
McCarthy, de meest dramatische en verbeten strijd zal zijn van de komende
schermutselingen in het Congres. Hij zal ook de maat aangeven van de oppositie
tegen Eisenhower in haar volle kracht. Het zal een steekspel zijn dat het zien waard
is.
***

Streven. Jaargang 8

Een van de feiten die het duidelijkst naar voren zijn getreden sedert de laatste

Streven. Jaargang 8

72
verkiezingscampagne was de gestadige populariteit en het politieke
doorzettingsvermogen van President Eisenhower. Er schijnt weinig twijfel over te
bestaan dat zijn laatste ingrijpen gedurende de laatste dagen van de campagne het
verlies van een aantal zetels aan de Democraten heeft voorkomen. Dit feit alleen
brengt zeker met zich mee, dat grote druk op de President zal worden uitgeoefend
om zich candidaat te stellen voor een tweede periode, want geen enkele denkbare
Republikeinse candidaat beschikt over een stemmenwervend vermogen dat ook maar
enigszins in vergelijking kan komen met dat van Eisenhower. De president schijnt
ook de enige hoop te zijn om tenminste een oppervlakkige eenheid in een inwendig
zeer verdeelde partij te bewaren.
Volgens de traditie zwijgt de President in functie over zijn toekomstplannen. Als
hij zijn voornemen om weer een candidatuur te aanvaarden te vroeg bekend maakt,
dan wordt hij vroeger dan nodig is het doelwit van een campagne. Als hij laat weten
dat hij geen candidatuur aanvaardt, slinkt zijn leiderschap binnen zijn partij bijna
geheel weg.
Ofschoon zowel de President als Mevrouw Eisenhower hun innig verlangen hebben
te kennen gegeven naar de vrede en rust van een ambteloos leven, wijzen de tekenen
toch sterk naar een tweede periode voor de President. De sterkste aanduiding wordt
wel gevonden in de eigen politieke plannen van de President zowel voor de versterking
en hervorming van zijn eigen partij als voor de verwezenlijking van het nationaal
programma van die partij - welke plannen onmogelijk in de komende twee jaren
gerealiseerd kunnen worden. De twee politieke partijen hebben ook onderling besloten
tot een korte campagne vóór de volgende verkiezing Een kortere campagne zou een
nadeel zijn voor een nieuwe en betrekkelijk onbekende candidaat, maar een voordeel
voor een candidaat die naar een tweede ambtsperiode dingt. Ten slotte is er nog de
aantrekkelijkheid van het ambt zelf: in de geschiedenis van de Republiek is het slechts
eenmaal gebeurd dat een President de kans op een tweede ambtsperiode heeft
afgewezen.
Daniel I. Sullivan
Fordham University
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Politiek Overzicht
Internationaal
IN Februari kreeg de kwestie-Formosa een onheilspellend aspect. Na de nederlaag
tegen het rode leger van Mao vond Tsjang Kai Sjek er zijn laatste bastion, van waaruit
hij hoopt nog eens terug te keren, terwijl Mao het eiland als wettig onderdeel van
zijn republiek opeist. In 1896 had China Formosa aan Japan afgestaan, dat het na
zijn nederlaag in de tweede wereldoorlog weer kwijt raakte, niet aan China, maar
aan de geallieerden, die in 1943 te Cairo het voornemen maakten Formosa aan de
Chinese Republiek terug te geven. Maar deze republiek werd in tweeën gedeeld,
zodat, volgens de verklaring van Eden, de souvereiniteit van rood China over Formosa
de jure onzeker is. De V. Staten hebben daaromtrent zelfs geen twijfel. Eisenhower
en Dulles stellen zich op het practische standpunt: ‘Formosa blijft barrière om een
uitbreiding van het internationaal communisme in de Stille Oceaan te voorkomen.
Door het verdrag met Tsjang Kai Sjek weet de wereld thans wat zij aan ons heeft.
‘Onze politiek is er op gericht te vermijden dat er een oorlog uitbreekt, die het gevolg
zou zijn van foutieve berekeningen van vrienden en potentiële vijanden, zoals bij de
eerste wereldoorlog en bij Korea het geval was’. De vriend, Tsjang Kai Sjek, werd
met moeite overgehaald om de aan de kust van rood China gelegen Tatsjen-eilanden,
onder bescherming van de 7de Amerikaanse vloot, te ontruimen. De ‘potentiële
vijand’, onder wiens dreigende kanonnen de evacuatie plaats greep, ging eerst tot de
‘bevrijding’ van de verschroeide aarde der eilanden over, nadat de ontruiming rustig
en efficiënt verlopen was. De troepen-concentratie op Formosa was slechts een gevolg
van het verdrag, waarbij de V. Staten hun steun beperkten tot Formosa en de
Pescodores. Het geschil zelf wacht nog op een oplossing. Bij de V.N. waren twee
resoluties aanhangig: één van N.-Zeeland en één van de Sovjet. Die van de Sovjet
eiste de onmiddellijke behandeling van zijn beschuldiging van agressie der V. St. en
terugtrekking van alle Amerikaanse strijdkrachten uit Formosa en andere tot ‘rood
China behorende gebieden’. Het N.-Zeelandse voorstel was om rood China uit te
nodigen een delegatie naar de V.N. te zenden tot bespreking van het vraagstuk. Aan
deze laatste resolutie werd de voorrang verleend. Tsjoe en Lai weigerde botweg zijn
deelneming, zolang niet ‘de kliek van Tsjang Kai Sjek weggejaagd was’. Bovendien
kon hij geen ingrijpen van buiten in een binnenlandse kwestie aanvaarden.
In het Kremlin had intussen een paleis-revolutie plaatsgegrepen. Voor de
vergadering van de Opperste Sovjet liet de premier Malenkof een zelfbeschuldiging
voorlezen, waarin hij bekende onbekwaam voor zijn taak geweest te zijn. Daarom
werden de rollen van het kortstondige ‘collectieve’ bestuur opnieuw verdeeld.
Malenkof werd gedegradeerd tot een der vele vice-premiers en belast met het
ministerie voor electrische centrales. Premier werd ‘maarschalk’ Boelganin, die als
minister van defensie opgevolgd werd door de oorlogsheld maarschalk Zjoekov,
bevriend, althans tijdens de oorlog, met generaal Eisenhower. De machtige secretaris
van de Partij, Kroescjoef hield zich op de achtergrond, hoewel het ontwijfelbaar is,
dat hij in de stille strijd om de macht de touwtjes hanteert. De nieuwe premier
ontwikkelde zijn program in een rede, waarbij hij beloofde, dat alles ondergeschikt
zal worden gemaakt aan de verbetering van de levensomstandigheden der arbeiders!
De basis hiervoor is de zware industrie - liever kanonnen dan boter - want, Lenin
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is. Volgens hem volgen met hun beleid in Formosa de V. Staten een gevaarlijke weg
en rood China kan op de volledige steun van Moskou rekenen. Hetgeen niet
wegneemt, dat vriendschappelijke betrekkingen met de westerse mogendheden ook
nu nog mogelijk zijn. Enkele dagen daarvoor had Molotof, de minister van
buitenlandse zaken, nog harder van de toren geblazen. ‘In de geschiedenis kan moeilijk
een onterender feit van imperialistische agressie gevonden worden dan het optreden
der V. St. in Formosa. Het is onverdragelijk, dat de wettige rechten der Chinese
Volksrepubliek op vertegenwoordiging in de V.N. nog niet erkend zijn’. Naast deze
heftige uitvallen staan de verklaringen van de drie nieuwe machthebbers, dat zij
gaarne de betrekkingen met de V. St willen verbeteren. In die nevelachtige
omstandigheden klopte de Britse gezant bij het Kremlin aan. Sir William Hayter
werd afgescheept met een voorstel tot een tien-mogendheden-conferentie
(Groot-Brittannië, Rusland, India, de Chinese Volksrepubliek, de V.S., Frankrijk,
Burma, Pakistan, Ceylon en Indonesië), waarvan echter nationalistisch China was
uitgesloten. Eden antwoordde, dat zulks geen bruikbaar resultaat kon opleveren. De
Commonwealth-conferentie te Londen, die de defensieplannen in Azië uitvoerig
besprak, was het daarmee eens en stelde haar hoop op Nehroe, die bij alle partijen
een wit voetje heeft. Een week later publiceerde het persbureau ‘Tas’, dat, hoewel
het voorstel van een tien-mogendheden-conferentie door de publieke opinie in de
wereld gunstig was ontvangen, de Sovjet-Unie een nieuw voorstel had gedaan. Dit
belette niet, dat enkele dagen later zowel Zjoekof als de Chinese minister van defensie
de V. St. beschuldigden op een atoomoorlog aan te sturen, hetgeen, zeiden zij, op
een smadelijk einde zou uitlopen!
In de nacht van 5 Februari heeft in een bewogen zitting de Assemblée de Franse
premier Mendès-France met 319 tegen 273 stemmen de laan uitgestuurd. De vijandige
stemming had zich reeds afgetekend, toen de Assemblée aan de regering de credieten
voor de in Februari noodzakelijke uitgaven weigerde. De premier was, zoals Mauriac
verontwaardigd opmerkte, het slachtoffer geworden van de meute. De premier verliet
echter niet stilzwijgend de politieke arene, waarin hij zonder twijfel terugkomt, maar
beklom, tegen alle gebruiken in, het spreekgestoelte om nogmaals zijn beleid te
verdedigen: ‘Wat op gang is gekomen zal niet tot stilstand kunnen worden gebracht’.
Er ontstond een hels tumult, dat de verdere woorden van de spreker onverstaanbaar
maakte en hem dwong uit lijfsbehoud de vergadering te ontvluchten.
In Frankrijk is het altijd makkelijker de ministeriële ruiten in te gooien dan ze te
herstellen. President Coty deed achtereenvolgens een beroep op de verschillende
partijen. De eerste, die aan bod kwam, was de ‘onafhankelijke’ Pinay. Hij slaagde
niet, omdat de M.R.P., bevreesd bij de kiezers als te rechts beschouwd te worden,
zonder de socialisten haar medewerking weigerde. Daarop wees de president Pierre
Pflimlin, een M.R.P.-er, tot formateur aan. Hij rekende op de steun van ‘alle wijze
republikeinen’, maar de socialisten, nog steeds verbolgen over de schoolwet-Barangè,
wilden niet verder gaan dan welwillend afzijdig blijven, terwijl de radicalen verdeeld
bleken. Pflimlin trok zich terug. Daarop kreeg de socialist Pineau zijn beurt. Hij
kreeg een stel ministers in spe bijeen, bestaande uit socialisten, radicalen, M.R.P.-ers
en Gaulisten waarvan twéé zich op het laatste ogenblik terugtrokken. Voor de
Assemblée ontwikkelde hij een program, dat de kool en de geit wilde sparen. Maar
hij mocht bij de Assemblée geen genade vinden. Na een onderhoud van de president
met de partijleiders aanvaardde de jeugdige radicaal Edmond Faure de opdracht een
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kabinet van staatslieden samen te stellen, die de meest dringende grote kwesties
zouden aanpakken. Dit program mocht met 369 tegen 210 stemmen eindelijk de
goedkeuring der Assemblée verwerven.
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Sinds haar oprichting in September jl. te Manilla hield de SEATO 23 Februari haar
eerste bijeenkomst te Bangkok. De besprekingen gingen over de algemene toestand
in Z.O.-Azië, de plaats en de organisatie van de zetel, militaire en economische
kwesties en technische bijstand. Op weg naar Thailand deed Eden Cairo aan, waar
hij Nasser duidelijk maakte, dat het Turks-Iraakse verbond als constructieve factor
in de verdediging van het Midden-Oosten door het Britse Rijk beschouwd wordt.
De acht deelnemende mogendheden besloten te Bangkok het permanent
hoofdkwartier van de organisatie te vestigen. Er zullen drie organen werkzaam zijn:
een militaire groep zal er plannen voorbereiden tegen mogelijke agressie, een tweede
groep zal de activiteiten coördineren tegen communistische infiltratie en een derde
afdeling krijgt tot taak economische hulp te organiseren tegen de honger om de
bevolking van het communisme af te houden.
Terwijl een waterkanon de communistische demonstranten tegen de ratificatie der
Parijse verdragen deed afdruipen, behandelde de Bondsdag te Bonn de tweede en
derde lezing er van. Het ging niet zozeer over de inhoud alswel over de vraag van
de hereniging van Duitsland. De socialisten en vele liberalen staan op het standpunt,
dat eerst met de Sovjet moet gepraat worden om zeker te zijn van de eenwording.
Maar de C.D.U. met Adenauer, houden, dat samenwerking met de Westerse
mogendheden, ook omtrent dit punt, van meer belang is en dat na de ratificatie de
Sovjet wel plooibaarder zal worden, de vruchteloosheid van haar dreigementen
inziende. De meeste moeite had de kanselier met de aanvaarding van het Saarstatuut.
De socialisten en de liberalen, die door zich te onttrekken aan de coalitie, beschuldigd
werden van schadelijk nationalisme, wensen de toestand, die na de aanvaarding van
het Saaraccoord in werking treedt als definitief te beschouwen, terwijl de
Bondskanselier volhoudt, dat de definitieve regeling eerst zal geschieden bij het
vredesverdrag, dat in een plebisciet voorziet. Met de toenmalige Franse premier
Mendès-France had hij afgesproken, dat de Saarbevolking bij deze stemming geheel
vrij zou gelaten worden. Ook was de in 1947 aan Frankrijk door de Angelsaksische
landen gegeven belofte zijn aanspraken op de Saar te steunen sinds het Saaraccoord
vervallen. Niettegenstaande deze soms scherpe schermutselingen stond de beslissing
ten gunste der verdragen vast. De Parijse verdragen werden met voldoende
meerderheid aangenomen en zelfs het Saaraccoord behaalde nog 264 stemmen tegen
204 tegenstemmers.

Nederland
In de Tweede Kamer werd door de K.V.P. een poging aangewend om de minister
van Landbouw Mansholt te doen terugkomen op zijn plotseling besluit de
regeringssubsidie op de melkvoorziening onmiddellijk af te schaffen. Het mocht niet
baten. De motie-Droesen om de maatregel uit te stellen tot 1 Juli, om de kinderrijke
gezinnen en de bejaarden een tegemoetkoming te schenken en alsnog overleg te
plegen met het Landbouwschap, kon geen genade vinden, vooral niet bij de P.v.d.A.
die in deze motie een politieke aanslag zag op haar vereerde partijgenoot.
De wet op het cadeau-stelsel, waardoor verboden werd niet bij elkaar behorende
voorwerpen, zoals textiel en koffie, bij de aankoop van het ene het andere zg. ten
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geschenke te geven, kwam in broederlijke vrolijkheid, dank zij Gerbrandy's
geestigheden, tot stand.
Nadat omstreeks een halve eeuw de crematie, tegen de bedoeling van de
‘Begrafeniswet’, onwettig was toegepast, kwam minister Beel met een compromis
om de zaak in wettige banen te leiden. 97% van de gestorven Nederlanders geven
er de voorkeur aan begraven te worden. Dit is dus de algemene regel. Die daarop
een uitzondering
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wenst te maken, moet dit in een uitdrukkelijke wilsverklaring vastleggen. Volgens
het voorstel-Beel kan dit geschieden in de vorm van een testament of een codicil.
Crematoria kunnen bij K.B. opgericht worden. Indien blijkt, dat in de gemeente van
oprichting en haar naaste omgeving daartegen overheersende bezwaren bestaan van
godsdienstige aard wordt het verlof geweigerd. De liberale afgevaardigde prof. Oud
had daartegen principiële bezwaren. Niet alleen wilde hij op gemeente-kosten
crematoria laten oprichten, maar hij was van mening, dat de geestelijke vrijheid door
deze wet in het geding kwam. Omdat de P.v.d.A. voorstander van dit compromis is,
vroeg hij zich af, of het grote beginsel der geestelijke vrijheid bij de P.v.d.A. nog
wel veilig is. De fractievoorzitter van die partij, mr Burger, antwoordde hierop, dat
de liberalen verschillende malen hebben bewezen, dat bij hen de geestelijke vrijheid
niet veilig is. Na deze onderlinge verwijten ter linkerzijde, werd het wetsvoorstel
aanvaard.
Bij de behandeling van de wegens ziekte van de minister uitgestelde
onderwijsbegroting ontving minister Cals, die wel anders ondervonden had, zoveel
instemming en aanmoediging bij de uiteenzetting van zijn plannen, dat het zijn
voorgangers afgunstig zou kunnen stemmen. In zijn nota's, die door wetten spoedig
gevolgd zullen worden, deelde hij mee, dat hij, voortbouwend op de concepten van
de oud-minister Rutten, voornemens was de structuur van het hele onderwijs te
wijzigen, in Lager Voortgezet Algemeen Onderwijs (L.A.V.O.) en, daarbij
aansluitend, in M.A.V.O. en H.A.V.O. Het kleuteronderwijs, bijzonder en openbaar,
zal op gelijke financiële voet geregeld worden In het tekort aan leerkrachten voor
het lager onderwijs hoopt hij, al zouden er enkele jaren mee gemoeid zijn, te voorzien
door spoedopleidingen, verbetering der salarissen, spreiding van kweekscholen,
mogelijkheid tot universitaire studie, faciliteiten voor dienstplichtigen en andere
tijdelijke noodmaatregelen. In afwachtng van de uitwerking dezer plannen nam de
Tweede Kamer de begroting van Onderwijs, nadat zelfs de wens was uitgesproken,
dat de minister de verkiezingen van 1956 zou overleven, zonder hoofdelijke stemming
aan.
Op het Congres van de P.v.d.A. te Leiden heeft de voorzitter van de ‘Katholieke
Werkgemeenschap’, de heer J.M. Willems in een rhetorische rede meegedeeld, dat
‘onze plaats is en blijft in de P.v.d.A.’. Want ‘wij hebben de plicht, in het belang van
land en Kerk beide, datgene te doen wat ons geweten van ons vraagt’. Deze
gemeenschap koestert dus de overtuiging, dat zij beter dan het episcopaat weet wat
in het belang van land en Kerk is. Het episcopaat immers heeft in duidelijke
bewoordingen de doorbraak afgekeurd. Voor deze politieke dissidenten is dat besluit
zonder twijfel een tragisch geval. Doch de katholieken behoeven deze beslissing niet
zo tragisch op te nemen, alsof daarmee het heil van Kerk, land en zelfs van de wereld,
zoals Willems meende, gemoeid is. Kan de P.v.d.A. zich verheugen, dat zij deze
gemeenschap behouden heeft, zij is minder in haar schik met de verrijking van een
‘Sociaal-Democratisch Centrum’, bestaande uit aanhangers van de oorspronkelijke
Marxistische levensbeschouwing, die er aanspraak op maken als gelijkwaardige
gemeenschap erkend te worden, hetgeen hun geweigerd is.
Tegen het einde van zijn rede voor het Leidse congres heeft de heer Willems zich
bereid getoond het gesprek met de K.V.P. voort te zetten en, indien dit voorstel werd
afgewezen, bij voorbaat de verantwoordelijkheid hiervoor op de K.V.P. geschoven.
Hier schuilt een denkfout. Door zijn blijven in de P.v.d.A. is de basis aan het
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eenheidsgesprek weggevallen. Het bestuur van de K.V.P. wijst er terecht op, dat de
heer Willems met de zijnen, de taken en de verantwoordelijkheden aanvaardend die
het lidmaatschap van een politieke partij meebrengt, uiteraard zal trachten ook anderen
op een weg te voeren, die de bisschoppen niet verantwoord achten.
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Mr Burger besloot het congres in een logisch niet zeer samenhangende rede met de
woorden: ‘Wij zijn voornemens het Mandement als zodanig niet in meerdere mate
tot inzet van de verkiezingen te maken, dan wij daartoe door anderen, tegen onze zin
en bedoelingen, zullen worden gedwongen’. Prof. Romme noemde dit een
onmogelijke eis. Want het Mandement geeft aan de katholiek richtlijnen op sociaal
en ander gebied, waaraan zij zich, evengoed als aan de pauselijke encyclieken, te
houden hebben. Tegen dit laatste heeft men nooit bezwaar gemaakt. Waarom dan
wel tegen het opvolgen van bisschoppelijke richtlijnen, die in niets verschillen van
de pauselijke voorschriften? Omdat het misverstand is blijven bestaan door zich blind
te staren op een onderdeel en de hoofdzaak ongelezen te laten of niet begrepen te
hebben!
1-3-'55
K.J.D.

België
Op 1 Februari 1955 besteeg dhr Collard de Kamertribune om de indiening van zijn
eerste schoolontwerp aan te kondigen. Van de rechterzijde kwam slechts één woord
commentaar: ‘We beleven één van de somberste ogenblikken van onze geschiedenis’,
zei Pierre Harmel.
De laatste waarschuwing van de christelijke afvaardiging was dus vergeefs geweest.
De regering gaf, wetens en willens, het sein tot de schoolstrijd, 75 jaar na de eerste
ongelukswetgeving die de val der linksen had meegebracht. Had zij uit de toenmalige
gebeurtenissen niets geleerd? Of meende zij, dat het ogenblik der revanche gekomen
was, nu de katholieken zo veel materialistischer en onverschilliger leken dan zij in
de tachtiger jaren waren? Of houdt zij zich voor sterk genoeg om de slag in de
publieke opinie - ‘geen principes, slechts feiten en cijfers’ - te winnen en door het
slopen der christelijke stellingen de laatste dam tegen de socialistische expansie en
alleenheerschappij te doen verdwijnen? Hoe dan ook, ze heeft gekozen, ze heeft het
de moeite waard geacht, de oplossing van tal van vitale problemen tot later uit te
stellen, en het risico te lopen, een nieuwe verdeeldheid onder de bevolking te brengen.
De christelijke gemeenschap dient zich rekenschap te geven van die bewuste wil
van haar tegenstrevers. De strijd zal hard en, met de geldende prestigemotieven en
de socialistische overheersingsdrang, totaal zijn. ‘Over dergelijke ontwerpen
onderhandelt men niet, heeft Theo Lefèvre gezegd, daarover vecht men’.
Het christelijk verzet is trouwens onmiddellijk in actie getreden. Nauwelijks was
de tekst van het ontwerp 217 verdeeld, of de Bisschoppen deden een gezamenlijke
verklaring, waardig maar scherp, waarin de ontworpen wetgeving een
dwangwetgeving genoemd en het verweer der christenen in het vooruitzicht gesteld
werd. De regering antwoordde de dag daarop, langs de radio, en verweet de
bisschoppen hun rol te buiten te zijn gegaan, door zich in deze politieke zaak te
mengen, terwijl ze haar standpunten trachtte te staven met - betwistbaar cijfermateriaal. Op parlementair vlak hielden de C.V.P.-groepen een
gemeenschappelijke vergadering ter weerlegging van het ontwerp 217 en de
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regeringsargumenten, terwijl het Nationaal Comité voor Vrijheid en Democratie de
protestactie organiseerde. Groot was ook de belangstelling van het Vaticaan voor de
schoolkwestie in België én in Kongo.
Hoewel de liberale ministers van af het begin volledig solidair waren met de
ontworpen schoolwetgeving, werd in de liberale middens toch een dubbele oppositie
voelbaar. Men laakte de etatiserende strekking van het ontwerp en de aantasting van
de gemeentelijke en provinciale autonomie. Van de andere kant, hoofdzakelijk
vanwege Vlaamse parlementairen, die hun zetel bedreigd voelen, werd tegen de al
te scherpe vorm van het ontwerp ingegaan.
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Ook het Paleis was waakzaam. De Koning ontbood tijdens de laatste tien dagen van
de maand alle belangrijke politieke personaliteiten die bij de ontwikkeling van de
schoolstrijd kunnen zijn betrokken. Er wordt gezegd dat vooral het aspect van het
gevaar voor 's Lands eenheid de aandacht van het Hof gaande maakt.
Ondanks dit alles, schijnen de socialisten het ontwerp snel te willen afhandelen.
Het is voor de bevoegde Kamercommissie gekomen. Op liberaal initiatief wordt het
speciaal onderzocht door een gemengde linkse commissie die zich wellicht vooral
met de door de Liberalen gemaakte opwerpingen zal bezighouden. Het schijnt echter
dat in deze commissie het anti-clericaal, en het collectiviserend aspect niet zullen ter
sprake komen.
De inspanning der christenen is er thans op gericht, de goedkeuring van het ontwerp
en zijn wet-worden te verhinderen. Een voorlichtingscampagne moet geheel de
openbare opinie bij het protest betrekken. De Bestendige deputaties van de vier
Vlaamse provincies geven het sein tot een protestactie vanwege de ondergeschikte
besturen. De non-coöperatie met de regering wordt volledig. Regeringsplechtigheden
worden door tegenmanifestaties gestoord. Deze wachtwoorden werden, samen met
de hernieuwing van die van 24 November, gelanceerd op de geestdriftige kaderdag
van 27 Februari, waar het aantal deelnemers dubbel zo groot was als voorzien. Daar
werd tevens een Nationale Protestdag op 26 Maart aangekondigd. Het indrukwekkend
verzet van de christelijke gemeenschap zal de wetgeving Collard nimmer dulden.
In de schaduw van deze zich aanbanende politieke crisis verdwijnt een kwestie
als de verhoging der parlementaire vergoeding in 't niet, al bracht ze heel even de
regeringseenheid in gevaar. De Liberalen vreesden die onpopulaire verhoging, de
Socialisten wilden van geen wijken weten. Tenslotte keurden de Liberalen, een
onmiddellijke verhoging afwijzend, toch de nodige credieten goed, in afwachting
van een meer opportuun ogenblik....
In dezelfde schaduw verdwijnen ook de, op voor- en namiddagzittingen met spoed
gevoerde besprekingen over de begrotingen van.... 1954 en 1955. Deze waren nochtans
vaak zeer belangwekkend, o.m. door de eraan gekoppelde interpellaties. Op
economisch gebied werd vooral de nadruk gelegd op de bestaanszekerheid voor onze
boeren, althans voor de eerste maanden van het jaar ernstig bedreigd door de nieuwe
liberalisatie-accoorden bij de E.O.E.S., alsook op de stiefmoederlijke behandeling
van Vlaanderen, wat de industrialisatie betreft.
De onverantwoordelijkheid van het links beleid werd echter vooral nog eens dubbel
belicht door de besprekingen over de begroting van Volksgezondheid en het Gezin
eensdeels, door de bespreking over de nieuwe wet op de arbeiderspensioenen
anderdeels. De pensioenvoordelen worden wel mooi voorgesteld, maar zonder dat
gezorgd wordt voor de nodige financiële middelen om die voordelen te realiseren.
En van de andere kant wordt niet alleen de bijkomende toelage voor de huismoeder
afgeschaft, maar niets gedaan om een werkelijke gezinspolitiek te voeren, terwijl dit
toch het enige middel is om rampen te voorkomen voor ouden van dagen. Het gejouw
waarmee de minister van Volksgezondheid zijn toespraak op het congres der Grote
Gezinnen onderbroken zag, is slechts de voorbode van het gehuil waarmede die
komende economisch-sociale crisissen zullen gepaard gaan - als het te laat is.
Voor de oplossing van dergelijke problemen ware het zo wenselijk, dat een brede,
sociale en personalistische coalitie kon worden gevormd. Helaas, de regering, de
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socialisten die hun kans op volstrekte meerderheid willen benutten, verkiezen voor
de derde keer in tien jaar een scherpe frontvorming binnen de bevolking.
L. Deraedt
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Forum
Hadewijch's Brieven in modern Nederlands omgezet1)
De omzetting van Hadewijch's brieven in modern Nederlands zal iedereen verrassen,
die zich voor onze middeleeuwse, mystieke literatuur interesseert. Want naarmate
de studie der vroomheid onder een hernieuwde religieuze belangstelling vordert,
blijkt steeds meer de oorspronkelijkheid en grootheid van Zuster Hadewijch's
geschriften. De uitmuntende tekstcritische uitgave met uitgebreide commentaren,
door Pater Van Mierlo bezorgd, hebben ook in het buitenland de belangstelling voor
deze grootste uit onze rijke, mystieke traditie gewekt. Toch bleef een diepere kennis
van haar leer tot nog toe slechts aan weinigen voorbehouden. De moeilijke taal en
de oorspronkelijkheid zelf van haar zeggingskracht bieden een gerede verklaring
waarom zulk een grote gestalte ook in religieuze gemeenschappen zo goed als
onbekend bleef.
Nu wordt ons plots een in vele opzichten merkwaardige vertolking van Hadewijch's
brieven geboden. In hun inleiding noemen de beide vertalers hun arbeid een vermetele
onderneming. Inderdaad. Wie enigszins met Hadewijch's geschriften vertrouwd is,
kon zich afvragen of deze wel om te zetten zijn. Hadewijch's grote oorspronkelijkheid
immers ligt in de adequate weergave die zij in woord en rhythme voor de felheid en
fijnheid van haar Godsliefde vindt. Niemand geeft zichzelf zo totaal en zo
onvoorwaardelijk als zij het doet in haar werken.
Ook voor het begrijpen van haar mystieke leer levert dit de moeilijkheid. De grote
mystisch-theologische beweging, die in de 12e eeuw in Frankrijk ontstond, kent zij
en zij beheerst dermate de leer van Bernardus, Guillaume de St. Thierry en de
Victorijnen, dat zij niet schroomt haar eigen geestelijke ervaring er in uit te drukken.
Wat bij Ruusbroec echter vaste lering is geworden in heldere taal gezegd, - zoals
bijvoorbeeld het kernstuk van zijn mystiek: het opgenomen worden der ziel, boven
de deugdbeoefening uit, tot de meer passieve Godsgenieting, - wordt door Hadewijch
immer vanuit de onmiddellijk persoonlijke ervaring onder woorden gebracht. Meer
dan een volledig uitgewerkte leer te willen meedelen, maakt zij ons telkens in haar
geschriften tot getuigen van haar bewogen Godservaring. Het voortdurend verspringen
van gedachten en gevoelens volgens een innerlijk mystieke aandrift, geeft aan haar
stijl en lering die immer wisselende deining als van een zee, die nu fel en heftig
uitgolft, dan weer stil en diep wordt bewogen.
Wie dus Hadewijch wil omzetten, moet vooreerst een degelijke en diepgaande
kennis hebben van haar gehele mystieke leer, en moet tevens de eigenheid van haar
zeggingskracht - dit is: haar persoonlijkheid zelve - in de moderne taal tot gelding
kunnen brengen. Voor beide punten nu waren de vertalers volledig op de hoogte van
hun taak.
Wat vooreerst Hadewijch's leer betreft. De brieven bieden hier een dubbele
moeilijkheid. Slechts enkele brieven vormen coherente, geestelijke tractaten. In de
meeste gevallen echter deelt de schrijfster slechts terloops haar mystieke inzichten
1) F. Van Bladel S.J. en B. Spaapen, S.J., Hadewijch. Brieven. Oorspronkelijke tekst en
nieuw-Nederlandse overzetting met inleidingen en aantekeningen (Bloemen van ‘Ons
Geestelijk Erf’, N.R., 6). - Lannoo, Tielt, 1954, 290 pp., ing. Fr. 95, geb. Fr. 125.
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mee. Bovendien is haar leer, zoals we boven zeiden, nog in wording, opwassende
uit de mystieke ervaring zelf. Dit verklaart de vele moeilijke en duistere plaatsen.
Door hun kennis van Hadewijch's gehele werk en ook van de daarop volgende
mystieke traditie, konden de vertalers die plaatsen interpreteren, waar Hadewijch
zelf in gebreke bleef. Die interpretatie nu is bijna immer intelligent en uiterst
verantwoord doorgevoerd. Klaarblijkelijk is ze de vrucht van een lange, nauwgezette
voorstudie.
Ook de verschillende mystieke termino-
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logieën, die in Hadewijch's geschriften voorkomen, stelden aan de vertalers een
probleem. Soms heeft het woord in zijn huidige betekenis nog iets van zijn
oorspronkelijke zin bewaard en kan het worden behouden. Maar zeer dikwijls moest
gezocht worden naar een overeenkomstig woord of een omschrijving. Enkele oude,
verloren gegane termen werden weer opgenomen, zoals zeer gelukkig gebeurde voor:
‘inmanen’ en ‘verweendheid’. Hiervoor werd een grote fijnzinnigheid en
nauwkeurigheid aan de dag gelegd.
Zo is deze vertaling vooreerst een ideale verklaring van Hadewijch's brieven
geworden. En zij maakt daardoor niet alleen de lezing van de brieven in een ruimere
kring mogelijk, maar zij wordt ook voor de verdere studie van Hadewijch's werken
haast onontbeerlijk. In dit opzicht hadden de vertalers wellicht toch, zonder het bestek
van hun werk te buiten te gaan, een ietwat grotere wetenschappelijkheid kunnen
betrachten, door bijvoorbeeld de plaatsen waar een andere interpretatie gewettigd
was, aan te duiden. De inleidingen en de notities achteraan zullen menigeen tot een
dieper en juister inzicht van Hadewijch's leer brengen. Toch hadden we hier bij zulk
een uitmuntende vertaling wel een meer suggestieve kijk op haar mystiek en
persoonlijkheid kunnen verwachten.
Maar in de diepere kennis, die deze vertaling ons van Hadewijch's leer geeft, ligt
niet haar enige verdienste. De vertalers zijn er bovendien in geslaagd iets van de
oorspronkelijke kracht van het middeleeuwse proza in hun omzetting tot zijn recht
te laten komen. En daarin ligt haar hoge betekenis bijzonder voor onze huidige
religieuze woordkunst. Want de grote moeilijkheid, waarop een vertaling uit het
middelnederlands stoot, is dat de moderne taal vaak onmachtig is om de mystieke
ervaringen van de oude geestelijke schrijvers onder woorden te brengen. Het woord
immers is het lenig groene omhulsel der geestelijke gedachte. Waar de gedachte zelf
bezwijkt, daar verhardt en verdort het woord. En bij een hernieuwde geestelijke
bezieling voelt de geest zich binnen dit harde taalinstrument bekneld. Hadewijch
staat bovendien aan de oorsprong van onze literatuur en beschikt dus over een smijdige
taalgrondstof om er haar persoonlijke geestelijke ervaringen zuiver in uit te drukken.
Het woord heeft er nog zijn oorspronkelijke kracht bewaard, werd nog niet door
eeuwenlang gebruik tot een vaste, stereotiepe betekenis afgesleten. De moderne
schrijver echter is aan een sterk geconstrueerde taal gebonden, waarbinnen het
suggestieve, poëtisch element van het middelnederlandse proza zich vaak oplost in
een ietwat te harde zegging.
Het euvel nu van vele vroegere vertalingen was, dat men, om deze moeilijkheden
te ontwijken, zijn toevlucht nam tot een soort van ‘gemengde’ taal, waarbij men de
eigen mogelijkheden van het moderne Nederlands verloochende, en middeleeuwse
zegswijzen en constructies lichtjes gemoderniseerd overnam. Dit leidde vaak tot
taalverwarring en onduidelijkheid. De vertaling van Hadewijch's brieven nu, zeker
wel de stoutste onderneming op het gebied van middeleeuwse omzettingen, eerbiedigt
ten volle het moderne taalidioom, en slaagt er tevens in op verschillende plaatsen de
luister en de kracht van de oude tekst te benaderen. Deze vertaling geeft blijk van
een groot taalmeesterschap en een fijn gevoel voor de geestelijke waarde van het
woord. Dikwijls ook verwierven moderne woorden en wendingen op verrassende
wijze in hun kontext een diepere zin. Wat hier bereikt werd blijkt het sterkst in de
omzetting van de 28e brief. Hier viert de geestelijke schrijfster het hoge feest der
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mystieke minnegenieting uit in een roes van schone woorden. De vertaling nu heeft
veel van de muziek, het rhythme en de geestelijke kracht van dit woordenspel kunnen
weergeven. Het moderne Nederlands bereikt hier dan ook een zuivere en sterke
uitdrukkingskracht, die zeldzaam is. En de vertaling van deze brief staat in onze
huidige literatuur als een parel van religieus, lyrisch proza. Verschillende andere
brieven bereikten ditzelfde hoge peil.
Ook als gelovige kan men zich hierover verheugen en de beide priesters die dit
verwezenlijkten dankbaar zijn. De be-

Streven. Jaargang 8

81
langrijkheid immers voor een gelovige gemeenschap om een taal te bezitten die een
rijke geestelijke mededeling mogelijk maakt, werd bijzonder in de Vlaamse katholieke
wereld nog immer te zeer onderschat. Gezelle's toeleg, bijzonder op het eind van zijn
leven, om in de oude taal de oorspronkelijke diepe zin van het woord na te speuren,
had bij hem reeds de waarde van een heilig apostolaat. In deze vertaling bereikte
ditzelfde ideaal van de priester-dichter een schone verwezenlijking.
We hopen ten zeerste, dat de beide vertalers hun geslaagde arbeid zullen voltooien
en ons ook een even meesterlijke en nauwkeurige omzetting van de Visioenen van
Hadewijch zullen bezorgen. Tevens wensen we dat hun hoofdbedoeling verwezenlijkt
moge worden: Hadewijch voor een ruimer publiek toegankelijk te maken.
De uitgave zelf vinden we, gezien de belangrijkheid van het hier geboden werk,
wel iets te bescheiden. Dit is geen verwijt voor de uitgevers alleen. Inderdaad hebben
zich zowel het Ruusbroec-genootschap als de uitgeverij Lannoo bij herhaling door
hun gezamenlijke uitgaven van onze oude geestelijke schrijvers verdienstelijk
gemaakt. Dat zulke uitgaven financieel nog immer een risico blijven, is ook de schuld
van de Katholieke, gelovige gemeenschap in Noord en Zuid. Zijn wij er vaak niet
meer op uit, te grijpen naar snuisterijen, die ons van elders worden toegereikt, dan
ons te voeden met het sterke voedsel dat op eigen bodem wast?
G. Achten

Diagnose van de jonge arbeider
Het uitdagend-polemisch karakter van Karl Bednarik's boek, dat onlangs in
Nederlandse vertaling verscheen1), blijkt wellicht het beste uit deze zin van het
nawoord: ‘Als belangrijkste feit wil ik hier .... nog eens memoreren, dat de
ontwikkeling van het leven van de individuele arbeider niet langer met de verdere
ontwikkeling van de - men kan bijna zeggen voormalige! - arbeidersbeweging
samenvalt’ (blz. 125).
De auteur, die deze en vele andere krasse uitspraken doet, schrijft uit de volheid
en frisheid van zijn persoonlijke ervaringen in de socialistische jeugdbeweging van
Wenen. Ook als men toegeeft dat zijn betoog hier en daar duidelijk plaatselijk gekleurd
is en zeker niet mag worden getransponeerd op de jonge arbeider zonder meer, zal
men moeten erkennen dat hij enige algemene stellingen opzet, waarvan ieder die met
‘de jonge arbeider van deze tijd’ in contact komt, met veel vrucht zal kennis nemen.
De voornaamste en n.m.m. best gefundeerde stelling van B. komt in het kort neer
op het volgende. Na een tijd, waarin de arbeider zich als lid van een onderdrukte en
miskende groep, het ‘proletariaat’, heeft laten begeesteren door het gezamenlijk
ideaal van een betere toekomst, die met gemeenschappelijke krachten veroverd moest
worden, blijkt hij, nu de strijd om verbetering van zijn maatschappelijke positie
goeddeels gewonnen is, uit die strijd te voorschijn gekomen te zijn als.... individu.
De sterke groepsbinding, waardoor de arbeidersbeweging werd gekenmerkt, wordt
door de jonge arbeider van na de tweede wereldoorlog in veel mindere mate of zelfs
in het geheel niet meer ervaren. Volgens B. komt deze individualistische tendenz tot
1) Karl Bednarik, De jonge arbeider van deze tijd, een nieuw type. - Utrecht (Erven J. Bijleveld)
1955, 139 blz., f 4.75.
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uiting op drie gebieden: in het werkleven, in het amusementsleven en in het
verenigingsleven. Wat het eerste betreft schrijft hij: ‘Typerend is.... de houding van
het nieuwe type tegenover de verschillende vormen van beloning. Bijna al mijn
bekenden.... geven, voorzover de verhoudingen in het bedrijf dat mogelijk maken,
de voorkeur aan het individuele stukloon. .... Slechts weinigen hechten principiële
waarde aan het deel uitmaken van een groep, waarbij prestatie en beloning door de
leider daarvan worden voorgesteld, al is daar bij menig werk geen ontkomen aan’
(blz. 63).
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Ten aanzien van het amusementsleven van de jonge arbeider, waarbij naast de sport
de bioscoop een nog grotere rol speelt, is de diagnose van de schrijver zeer somber
en verontrustend. Wat de arbeidersjeugd in de sport en meer nog in de film zo
bijzonder trekt is de individuele superioriteit. De held of heldin van het witte doek
is immers degene die net nog iets vlugger of slimmer, of behendiger of schurkachtiger
of knapper is dan een ander. ‘De op het doek gerealiseerde droom van
maatschappelijke onafhankelijkheid en individuele superioriteit verlangt voortzetting
en omzetting’ (blz. 36). Daar de jonge arbeider hierbij vaak in botsing komt met de
eisen die het werkelijke, practische leven aan hem stelt, ontstaat een tweeslachtigheid
die tot een ‘vlucht in de illusie’ kan leiden. ‘Terwijl het wezen van het oude
arbeiderstype de sociale utopie was, is het wezen van het nieuwe de individuele
illusie’ (blz. 37). De juiste verhouding van arbeidsleven en amusementsleven kan
daarbij - in de appreciatie van de jonge arbeider - geheel worden omgekeerd. Doel
en middel worden verwisseld: in plaats van middel om het arbeidsleven mogelijk te
maken wordt het amusementsleven tot doel, waarvoor het arbeidsleven zo ruim
mogelijke middelen moet verschaffen. In hoeverre is hetgeen B. zegt over de
onevenredig grote rol van het amusementsleven ook van toepassing op de Nederlandse
jonge arbeiders, op de Katholieken onder hen? Ik zou geen juiste schatting durven
wagen maar meen wel dat wij niet te optimistisch mogen zijn. Het resultaat van een
enquête inzake het bioscoopbezoek van jonge mijnwerkers was zeker niet
bemoedigend.
De individualistische tendenz zou tenslotte ook tot uiting komen in het
verenigingsleven, in dien zin dat de jonge arbeider van thans het vurige en enthousiaste
lidmaatschap van de vakbeweging niet of nauwelijks meer kent. Al hetgeen een
vorige generatie ten koste van veel strijd en offers heeft veroverd, wordt als
vanzelfsprekend aanvaard. Het lidmaatschap van partij of organisatie wordt veelal
nog alleen gezocht om de direct tastbare, materiële voordelen en als bescherming
van de nieuwe ‘afgod’, de levensstandaard.
In de tweeslachtigheid, voortkomend uit een drang naar individualiteit enerzijds
en de onmogelijkheid om in het werkelijke leven van iedere dag voor deze drang de
juiste uitweg te vinden anderzijds ziet B. het voornaamste probleem van de
hedendaagse jonge arbeider. Wij hebben van de uitvoerige diagnose die de auteur
geeft een enkel punt (naar onze mening het voornaamste) naar voren gebracht. Over
de therapie is B. veel korter, maar hij geeft zeer duidelijk aan in welke richting
gezocht moet worden. ‘Het gaat erom, het individuatie proces in een van
persoonlijkheidsvorming om te zetten’ (blz. 139). ‘Wat moeten we nu dus doen?
Bijna zou ik in de verleiding komen om te antwoorden: “Niets”! Niets in
organisatorisch opzicht!.... Het gaat uitsluitend om persoonlijke ontmoetingen en
contacten in de verticale dimensie.... Men stelle zich slechts voor, hoe het zou zijn,
wanneer iedere mens, die, uit de geest leeft - laten we zeggen iedere intellectueel of
cultuurmens - slechts eens een paar jonge arbeiders in zijn kennissenkring opnam....
Ieder mens komt wel eens, hetzij in zijn eigen zaak, hetzij op kantoor, in de tram, of
waar anders dan ook, in aanraking met een jonge arbeider, waarmee hij een paar
woorden wisselt en wiens oordeel over het een of ander hem opvalt (eigenlijk
verwonderlijk, denkt men, welk een begaafdheid er soms toch onder het volk leeft!).
Die zou zich misschien wel eens kunnen interesseren voor de boeken, die men zelf
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leest, voor de platen en schilderijen, waarvan men zelf houdt, voor de vragen en
problemen, waarmede men zelf bezig is - wanneer er eerst maar eens iemand was,
die hem de ogen opende voor het feit, dat deze bestaan, want slechts weinig arbeiders
vinden in hun eigen omgeving de directe, persoonlijke contacten, zonder welke
geestelijke ontwikkeling nu eenmaal niet mogelijk is’ (blz. 135-136).
Wanneer men vooropstelt - wat Bednarik verwaarloost - dat de onmisbare basis
van persoonlijkheidsvorming moet bestaan in de meest persoonlijke daad van de
bewuste beleving van de verhou-
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ding van de mens tot God, kan men het met deze therapie van harte eens zijn. Op
grondslag van zijn Godsverering wordt de mens slechts tot persoonlijkheid gevormd
onder de langzame maar gestadige invloed van een andere persoonlijkheid. Zouden
voor de door B. zozeer gewenste ‘persoonlijke ontmoetingen en contacten in de
verticale dimensie’ in het kader van P.B.O. en medezeggenschap geen kostbare
gelegenheden te vinden zijn?
Wij hopen van harte dat Bednarik's boek in deze goede Nederlandse vertaling
allen zal bereiken, die begaan zijn met de hedendaagse jonge arbeider. Bij een
volgende druk - die wij uitgever en vertaler gaarne toewensen - kunnen enige
drukfouten (wij noteerden er op blz. 20, 71, 123, 136) en de naam van de op blz. 61
geciteerde Amerikaanse schrijver (P.F. Drucker) verbeterd worden.
Dr F. Nuyens

Heinrich Ritter von Srbik
De grote Duitse historici uit de 19de eeuw - Mommsen, Ranke, Treitschke - en uit
de 20ste eeuw - Breysig, Meinecke, Franz Schnabel e.a. - hebben in het buitenland
voor velen de naam van een Oostenrijkse historicus overschaduwd, die voor de
Oostenrijkse maar ook voor de Duitse geschiedenis in het algemeen van niet minder
grote betekenis is. Zijn studies waren niet alleen op Oostenrijk, maar op de
geschiedenis van het oude ‘sacrum imperium’ en de daarbij behorende landen gericht.
Daar na 1945 nog enkele zeer belangrijke publicaties van zijn hand verschenen,
willen we hier de aandacht vestigen op zijn gehele werkzaamheid als
geschiedschrijver.
Srbik, 1878 te Wenen geboren en 1951 in Tirol overleden, heeft een buitengewoon
lange lijst van belangrijke historische werken op zijn naam staan. Hij publiceerde
boeken over Wallenstein, de Oostenrijkse veldheer uit de 30-jarige oorlog, en over
Metternich, schreef de geschiedenis van het Oostenrijkse keizerschap en gaf in 5
delen de bronnen uit van de Oostenrijkse Duitslandpolitiek van 1859-1866. In wijde
kringen werd hij bekend door de vier delen: Deutsche Einheit, Idee und Wirklichkeit
vom Heiligen Reich bis Königgrätz. Hier geeft Srbik een indrukwekkend beeld van
de geschiedenis van het Duitse Rijk, dat voor hem steeds gedragen werd en moest
worden door de oude traditie van het ‘Sacrum Imperium’. Met dit werk plaatste zich
Srbik - die van 1922 tot 1945 hoogleraar was aan de universiteit van Wenen - in de
eerste rij van de Duitse historici.
Maar de grondgedachte van Srbik's visie op de Duitse geschiedenis verraadt een
diepgewortelde problematiek - die van het ‘Duitse Rijk’ in de nieuwe tijd. Srbik is
Oostenrijker met hart en ziel, maar hij is ook ‘Grootduitser’, weliswaar in een
Oostenrijkse variant. Srbik baseert zijn beeld van de Duitse geschiedenis op de
gedachte van het éne Duitse volk, waarvan Oostenrijk slechts een deel is. Dit volk
was de drager van het ‘Sacrum Imperium’, waarvan Habsburg eeuwenlang de kroon
droeg. Daarom heeft Oostenrijk volgens hem de traditionele verplichting, de oude,
echte, christelijke en niet vervalste Rijks-gedachte voor geheel Duitsland levendig
te houden - en dit was ook de grote taak van de Habsburgers. Srbik moest zich daarom
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tegen de ‘kleinduitse’ conceptie van Dollfuss en Schuschnigg verzetten - een dilemma,
dat Srbik tenslotte in een noodlottige vergissing dicht bij het nazisme en de grootduitse
gedachte bracht. Het is om die reden, dat deze grote historicus in 1945 door zijn
eigen land Oostenrijk werd gedesavoueerd en hij de universiteit Wenen moest verlaten.
Deze vergissing van Srbik heeft haar oorzaak in een nauwelijks waarneembare
ideologische vertekening van de geschiedenis, waaruit tenslotte geheel verkeerde
stellingen ten aanzien van de rol van het moderne Oostenrijk voortkwamen. Srbik
was historicus, hij leefde uit de geschiedenis, en hij vond in de geschiedenis een
droombeeld van het ‘Rijk’, dat hem met een diep en vurig enthousiasme vervulde,
zodat hij van dit beeld ook de werkelijkheid, het heden wilde beoordelen en er naar
vormen. Srbik is een grote geest en
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een nobele geest, die met een scherp oordeel en in een van innerlijk vuur vervulde
taal, de meest prachtige taferelen uit de geschiedenis schetst en overtuigende
perspectieven op figuren en gebeurtenissen uit het verleden opent. Hij is objectief,
rechtvaardig, dringt zich niet op en dwingt vooral de historische waarheid niet in een
bepaalde richting. Dit blijkt uit zijn boek over de catastrophe van Wallenstein:
Wallensteins Ende (nieuwe editie 1952 bij Otto Müller in Salzburg), dat een rijk
gedocumenteerd en spannend relaas van de dood van deze veldheer bevat. Bijzonder
boeiend en bevallig in vorm en gedachten zijn de opstellen Aus Oesterreichs
Vergangenheit (eveneens bij Otto Müller, Salzburg), die uit verschillende tijden
stammen. Hier is een kenner van Oostenrijk aan het woord, die van Oostenrijk houdt:
de figuren van prins Eugen van Savoye en van keizer Franz Josef I worden in een
ongewoon scherpe en toch nooit storende analyse zo behandeld, dat de charme, de
grootheid van de persoon, de mens en de problemen van de tijd voor zich zelf spreken.
Meesterwerken van historische beschouwing.
En toch stoot men telkens op het geschiedenisbeeld van Srbik, dat niet overtuigt,
maar wel tot nadenken dwingt, en ook tot tegenspraak uitdaagt. Heeft keizer Franz
Josef zich inderdaad, na 1866 nog verantwoordelijk gevoeld voor het rijk van
Bismarck; voelde hij, in het in 1806 nieuw geproclameerde Oostenrijks keizerrijk,
zich nog werkelijk als een drager van de oude ‘Rijks’-traditie? Telkens stoten we op
een emotionele, romantische bron bij Srbik, die zijn betoog wel levendig,
oorspronkelijk en mooi maakt, maar die de strekking van het betoog in een richting
beïnvloedt, waarin men hem niet of nauwelijks kan volgen. Zijn botsing met het
moderne Oostenrijk vindt hier haar oorsprong, en de gedachte, dat misschien in het
nazisme nog resten van het oude ‘Rijks’-geloof aanwezig zouden zijn, is een volkomen
pijnlijke illusie geworden, waarvan hij zich echter zelf wel rekenschap heeft gegeven.
Want na 1945, in de gedwongen rust van de hoogleraar, die zijn ambt had moeten
neerleggen, vatte hij in een groots werk het zoeken van de Duitsers naar de
geschiedenis en naar hun eigen geschiedenisbeeld in een zeer waardevolle studie
samen: Geist und Geschichte vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart (2
delen, Otto Müller, Salzburg). Dit werk is het resultaat van een geheel leven van
historische studies en ervaringen, waarin vanaf de 16de eeuw tot heden wordt
aangetoond, hoe het Duitse volk de geschiedenis interpreteerde en weergaf; het beeld,
de visie, de theorie en als men wil, de philosophie van de Duitse historici van vijf
eeuwen wordt nauwkeurig en objectief, vanuit een verheven, zij het soms ook
persoonlijk standpunt, steeds streng wetenschappelijk verantwoord weergegeven.
Men ziet hoe het Duitse volk door de eeuwen heen het geheim van de geschiedenis
trachtte te ontraadselen, hoe toppunten en tragische vergissingen scherp aan het licht
treden. Het is een spiegel, niet alleen voor de Duitse historici zelf. Aan deze spiegel
heeft Srbik ongetwijfeld zijn eigen opvatting getoetst. Men merkt in sommige
aanduidingen, dat Srbik hier en daar zijn mening heeft gecorrigeerd. Maar het grote
resultaat van dit zeer belangwekkende werk gaat ver uit boven deze persoonlijke
visie, het is een groots panorama van het historische denken, waarvoor het Duitse
volk, tot zijn voordeel en zijn nadeel, altijd een sterke gave bezat.
Dr K.J. Hahn
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Leo Weismantel1)
Historische romans zijn uit de mode. Ook Gone with the wind, en Desirée kunnen
niet van het tegendeel overtuigen. De moderne lezer houdt wel van geschiedenis,
maar de ‘vie romancée’, het historisch gedecoreerde verhaal is naar de film verhuisd,
waar het op een lugubere wijze hoogtij viert. De film staat voor

1) Leo Weismantel, Gericht über Veit Stoss. Verlag Karl Alber, Freiburg im Breisgau. - Albrecht
Dürers Brautfahrt in die Welt en Albrecht Dürer. Der junge Meister. Verlag Karl Alber,
Freiburg im Breisgau.
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niemand of niets, noch voor Lodewijk XIV of de Romeinse cesaren, noch voor de
Bijbel of de Egyptische geschiedenis; alles wordt in de felle kleuren van technicolor
en de sentimentaliteit van Hollywood en Geiselgasteig zo prachtig en boeiend
opgemaakt, dat het veel mooier wordt dan alle exacte historische voorstellingen en
beschrijvingen. In de 19de eeuw echter hield men nog van de historische roman en
de voorbeelden zijn legio. Enkele daarvan hebben zich nog tot diep in de 20ste eeuw
kunnen handhaven. Maar het genre zelf heeft de positie verloren, die het in de
negentiende eeuw innam, toen zelfs historici hun kennis van vroegere eeuwen in een
gezellige romanvorm brachten.
In onze tijd heeft de dichter Leo Weismantel zijn hele leven en heel zijn werk aan
de historische roman gewijd. Zijn zeer uitgebreid oeuvre omvat bijna uitsluitend
historische romans, en wel speciaal over kunstenaars. Deze dichter, die veel aan
volksuniversiteiten en volkshogescholen werkte, schreef echter daarnaast ook zeer
veel toneelstukken voor jeugd- en lekentoneel. Wat Weismantel vooral trekt, is de
geestelijke ontwikkeling van de kunstenaar. Daarbij interesseert hij zich ook bijzonder
voor het historische milieu. Weismantel kiest daarom de middeleeuwse kunstenaars,
want hier vindt hij als gelovig katholiek ook nog de religieuze inspiratie in de
kunstenaar, die hun geestelijke ontwikkeling nog boeiender maakt. Zo ontstaan - we
vermelden hier slechts een keuze uit de tientallen romans van Weismantel - een werk
over de laat-gothieke Duitse beeldhouwers Tillman Riemenschneider uit Würzburg
en Veit Stoss uit Nürnberg; een gehele trilogie is gewijd aan de jeugd en eerste
werkjaren en aan de tijd van het meesterschap van de grote gothieke schilder uit de
Elzas, Mathis Nithart, genaamd Grünewald; tenslotte nog in 1950 de roman van
Albrecht Dürer (al deze boeken verschenen bij Karl Alber in Freiburg).
Weismantel verloochent de traditie van de historische romans geenszins, en men
voelt dat ook een diepere pedagogische bedoeling deze boeken mede heeft doen
ontstaan: Weismantel wil op deze wijze ook de eenvoudigen, het gewone volk, de
geest van een lang verleden tijd doen begrijpen en hen tevens dichter bij de kunst
brengen. De vorm van deze romans is daarom wel steeds levendig en pakkend, de
dialogen zijn vaak opgebouwd als voor het toneel en werken daardoor zeer suggestief,
maar nooit offert de schrijver de eenvoudige en krachtige verhaaltrant op ten gunste
van realistische, psychologische of sociologische experimenten in de stijl van de
moderne roman. Dit is een voordeel, maar vanzelfsprekend ook de grens van deze
boeken. Zij zijn geheel en al aan deze traditie en aan deze vorm gebonden en kunnen
er daardoor nooit aanspraak op maken te behoren tot de avantgarde van de literatuur.
Maar dat wil Weismantel ook helemaal niet. Hij wil voor de velen, die een echte en
onbedorven liefde voor het verleden hebben en voor het worstelen van de grote
kunstenaars, een verhaal schrijven, dat zowel wetenschappelijk als geestelijk geheel
verantwoord is. In de grote roman over Albrecht Dürer legt hij in een uitgebreid
exposé verantwoording af: hij heeft inderdaad zeer uitgebreide studies gedaan en de
bestaande historische en kunsthistorische literatuur over Dürer - en dat is zeer, zeer
veel - volkomen doorgewerkt, om het beeld van Dürer en van diens tijd juist weer
te geven. Zeker geen geringe prestatie men vraagt zich echter af, of dit het werk van
een romancier en de inspiratie van de kunstenaar inderdaad bevordert. Is het resultaat
werkelijk een kunstwerk - of een in romanvorm gegoten wetenschappelijke
verhandeling? Het resultaat bewijst, dat een historische roman ontstond, die
ongetwijfeld het lezen overwaard is, al zal men er niet de grote epische kracht in
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vinden, die b.v. Tolstoi in Oorlog en Vrede of Mereschkowski in Lionardo da Vinci
ontwikkelt. Weismantel is geen epicus in de stijl van de grote romanschrijvers der
negentiende eeuw, maar zijn historische romans zijn verhalen, die met vrucht en
voldoening zullen gelezen worden en wier pedagogische waarde in algemene zin
inderdaad zeer hoog staat.
Dr K.J. Hahn

Streven. Jaargang 8

86

Boekbespreking
Godsdienst
Monumenta Christiana ‘Bibliotheek van Christelijke klassieken’ Tweede
reeks Dl II: Pierre de Bérulle, Het leven van Jesus en andere geschriften.
Ingeleid, vertaald en toegelicht door Dr J. Boosten. - Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1954, LXXX-334 pp., f 12.25 bij intekening.
Een lofwaardig initiatief is het om in de reeks Monumenta Christiana een deel te
wijden aan vertaalde geschriften van Pierre de Bérulle. Dr Boosten gaf ons meer dan
de zorgvuldige vertaling: hij liet er een uitvoerige inleiding aan voorafgaan, waarin
hij de leider van de Franse School en zijn spiritualiteit helder belicht. Als aanvulling
op zijn goed gedocumenteerde verhandeling moge dienen (naast de wél vermelde
artikelen over dit onderwerp) het boek van Optatus van Veghel O.M. Cap. Benoit
de Canfield, Romae 1949.
De betekenis van deze vertaling is, dat aan een zeer belangrijke periode in de
geschiedenis der spiritualiteit bekendheid wordt gegeven. De Bérulle en zijn leerlingen
vinden weerklank in onze tijd: hun innige vroomheid bevat elementen die in onze
dagen weer in het middelpunt van onze belangstelling staan: het ons bewust maken
van ons genadeleven, de beleving van onze inlijving in Christus. Zo zijn ondanks
hun pessimistische kijk op het leven deze geschriften actueel door hun diepindringende
werkelijkheidservaring van de mysteries.
W. Bennink

Paul Coulet, S.J., Jésus, le Christ dans nos vies humaines. - Spes, Parijs,
1954, 220 pp., Fr. Fr. 350.
Sinds 1920 vastenpredikant in de hoofdkerk van Bordeaux heeft Schr. in deze reeks
preken Christus als licht en leven van de christen in deze tijd uitgebeeld.
Actualiteitsproblemen worden telkens aangegeven en besproken.
J. Beyer

Giovanni Papini, Zo zie ik Christus, nieuwe uitg. door M. van Nierop. Lannoo, Tielt, 1954, XXXII-480 pp., ing. Fr. 116, geb. Fr. 144.
Papini's Storia di Christo is niet zozeer een verhaal van Christus 'leven als wel het
verhaal van een Christus-beleving: het is zijn bekeringsboek, met al het relatieve
maar ook met al het hartstochtelijke van een persoonlijke ontdekking. Het uitbundige
Toskaans wordt in vertaling licht een ietwat stroeve, soms dorre uiteenzetting, want
Papini is te zeer artist, dan dat zijn gedachte nog echt leven kan zonder de vorm
waarin ze gestalte aannam. Wij vrezen dat een dergelijk boek alleen hérleefd en
hérschreven in een andere taal tot zijn recht kan komen.
A. Deblaere
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Christo signati. Werkmap over het H. Vormsel, door P. Anciaux e.a. Liturgisch Centrum, Abdij Keizersberg, Leuven, 1954, 65-40 pp.
Evenals de vorige is deze werkmap leerstellig sterk en pastoraal zeer practisch. Prof.
Anciaux geeft er een theologische synthese die al het tot nog toe bijeengebrachte
bronnenmateriaal weergeeft. Of het ‘slechts in het licht van de eerste teksten is dat
de levende werkelijkheid van een sacrament gevonden wordt’ kan minstens worden
betwijfeld. Steeds diepere bewustwording van het christelijk leven in de Kerk zal
ons wellicht met de jaren tot het volledig begrip brengen van de eigen genade van
dit sacrament. De variëteit van de liturgische ritus werd door D. Verheul O.S.B. zeer
objectief aangegeven. Deze studie zal het theologisch begrip van het vormsel helpen
verduidelijken. Pastoraal gezien bevat de bijdrage van Prof. Rabau zeer nuttige
aanwijzingen, alsook het klein rituaal en de zangpartituren die als bijlagen zijn
toegevoegd.
J. Beyer

Jean-Baptiste Saint-Jure, Over de Goddelijke Voorzienigheid, vert. door
J.A. Bomans (Hebt Vertrouwen, nr 1). - Lannoo, Tielt, 1954, 142 pp., ing.
Fr. 34, geb. Fr. 52.
In het zelfde formaat als Innig Bidden worden ons twee werkjes van Franse Jezuïeten
uit de 17e eeuw aangeboden. Beide handelen over de goddelijke Voorzienigheid: ze
geven op dit zo actueel en moeilijk probleem een eerlijke en onbevangen oplossing
die alleen de vrucht van een diep gebedsleven kan zijn. Inleiding en vertaling zijn
uitstekend. De bandversiering schijnt ons minder gelukt te zijn.
J. Beyer
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La Prière (Témoignages. Cahiers de la Pierre-qui-Vire, 43). - Desclée de
Brouwer, Brugge, Parijs, 1954, 240 pp., geïll., Fr. 78.
Dit cahier heeft niet de waarde en de originaliteit der hier vroeger besproken
publicaties Moines en S. Bernard. De auteurs trachten hier het moeilijke probleem
van het gebed - het liturgische en inwendige gebed - te benaderen in de geest van
deze tijd als gemeenschaps- en persoonlijk gebed. Teksten uit de Vaders en uit
moderne werken worden ter illustratie bijeengebracht, maar bevorderen niet voldoende
het dieper inzicht dat men verwacht. Ook de illustratie beantwoordt niet aan de
innigheid die de omslag gemakkelijk bij de lezer opwekt.
J. Beyer

Dom Alexis Presse, A l'école de saint Benoit. - Editions du Rameau, Parijs,
1954, 60 pp., Fr. Fr. 150.
Bondig legt een Cistercienserabt de zin van het Benediktijnerleven uit aan jonge
mensen die edelmoedig het monniksleven ingaan. Met een heilige ‘discretio’ worden
ook de aanpassingen van de Regel aangegeven zoals die nu doorgevoerd worden in
de herrijzende abdij van Boquen in Bretagne.
J. Beyer

Dom Georges Lefebvre, Prière pure et pureté du Coeur. Textes de S.
Grégoire le Grand et S. Jean de la Croix. - Desclée de Brouwer, Brugge,
1953, 156 pp., Fr. 42.
Met veel scherpzinnigheid geeft S. de beschrijving van de opgang naar God door
middel van teksten uit te werken van S. Gregorius de Grote en van S. Jan van het
Kruis. De monastieke traditie komt op treffende wijze overeen met de meer
psychologisch beschrijvende leer van S. Jan. Inleiding en aantekeningen, hoe sober
ook, onderstrepen de steeds hogere eisen van een oprecht doorgevoerd inwendig
gebed.
J. Beyer

Leo Trese, Le prêtre d'aujourd'hui.... vu par un curé américain, trad.
Stival. - Ed. Salvator, Mulhouse; Casterman, Doornik, 1955, 175 pp., Fr.
57.
Dit is een uitstekende Franse vertaling van het nieuwe priesterboek van Trese, dat
in het Nederlands onder de titel: Een probaat man verscheen en in het
Novembernummer van deze jaargang besproken werd.
L. Monden
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Dr H. Dorresteijn S.C.J., Christus mijn Leven. Meditaties voor alle dagen
van het kerkelijk jaar. - De Fontein, Utrecht, Sheed and Ward, Antwerpen,
1953, 543 pp.
Aan de hand van het kerkelijk jaar geeft Pater Dorresteijn een meditatie voor iedere
dag van het kerkelijk jaar. Het is een goed, degelijk meditatieboek, dat qua opzet
doet denken aan Innerlijk Leven van Grossouw, maar de diepte daarvan mist. Naast
heel veel moois, dat we vinden in dit boekje, voelen we toch steeds als een tekort
dat het te veel aan de oppervlakte blijft, en wat goedkoop is in de toepassingen. Toch
zal het velen goed kunnen doen.
Jac. de Rooy

Dr B. Naaijkens, Slechts een ding is noodzakelijk. - Desclée de Brouwer,
Brugge; Ned. Boekhuis, Tilburg, 1954, 518 pp., ing. Fr. 135, geb. Fr. 170.
Met deze uitgebreide overwegingen biedt schrijver een nieuwe handleiding voor het
geestelijk leven aan, die met vrucht door eenvoudig-vrome lieden kan gebruikt
worden.
J. Crick

Les Enseignements Pontificaux: Le Mariage; par les moines de Solesmes.
- Desclée & Cie, Doornik, 1954, X-418--15-(72) pp.
In handig formaat, met zeer bruikbare verwijzingen en systematische tabellen, werden
de pauselijke documenten (1740-1954) over het huwelijk samengebracht, in een
‘summa’, die voor priesters, seminaristen en leken bij de studie van de katholieke
leer zeer dienstig zal zijn.
J. Beyer

Courtes prières pour le chrétien dans le siècle. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1954, 300 pp., geïll., geb. Fr. 105.
Deze keur van gebeden, het eerste van de vier gebedenboeken die bij de monniken
van de ‘Pierre-qui-Vire’ in voorbereiding zijn, bevat een 600-tal meestal zeer korte
gebeden.
Naast de overtalrijke gebeden uit de authentieke kerkelijke gebedsbronnen (liturgie,
kerkvaders, heiligen en vooral de H. Schrift) vindt men er ook een uitgelezen
verzameling van teksten ontleend aan moderne schrijvers en gelovigen.
Het geheel, gerangschikt naar de acht zinsneden van het ‘Onze Vader’, is bovendien
door zijn samenstelling werkelijk een oefenboek, dat opleidt tot persoonlijke
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intimiteit met God en tot volheid van het ware christelijk gebed. Het handig formaat
verzekert een veelvuldig en gemakkelijk gebruik.
J. Crick

Problèmes sociaux et missions. Le rôle des laïcs dans les missions.
XXIe-XXIIe Semaine de Missiologie de Louvain, 1951-1952 (Museum
Lessianum - Section Missiol. nr 30). - Edition Universelle, Brussel, 1953,
375 pp.
Vroeger rimboe, nu grootstad; vroeger jagers en hakbouwers, nu vaklui, mijnwerkers,
kleinhandelaren; vroeger schoolvlucht, nu leerhonger. Die totale ommekeer in de
missionering in het na-oorlogse eist ook een herziening der methodes. Dit verklaart
ons hoe in 1951 en 1952 niet meer missie-apostolaat, noch inheemse clerus noch
schoolonderwijs op het programma van de Missiologische Week stond, maar wel:
sociale zorg en lekentaak. Hier treedt nu op de voorgrond niet meer de missionaris,
de inheemse priester, de broeder of zuster, maar de offervaardige helper, de leek, de
blanke of zwarte, jongen of meisje, de kernleider en de massapropagandist. Voor
jongere candidaat-missionarissen lijkt dit doodeenvoudig, maar voor vele
missieveteranen was die les broodnodig. Vroeger had men daaraan niet eens gedacht;
sommigen valt het ook nu nog zwaar de plaats te ruimen voor sociale assistenten,
voor verpleegster, kajotter, legionnaire, pionier of congreganist. Sedert jaren waren
priesters en zusters in de missies de spil, waar alles om draaide; het is allicht te
begrijpen dat zij nu met hartzeer werken afstaan, die hun zo nauw aan het hart lagen.
Maar plicht voor alles. Hun eigen aantal volstaat niet meer voor de nog steeds
aangroeiende taken; trouwens hier gaat het om taken, waarvoor leken evengoed, zo
niet beter, geschikt zijn. Uiterst leerrijk is dan ook dit bondig verslag over wat leken
in de missies op sociaal gebied presteerden. Jammer genoeg konden vele
grondproblemen niet eens aangesneden worden o.m. hoe de inboorlingen op dit
lekenapostolaat reageren, hoe de aanpassing van de sociale tehuizen in de steden op
de rimboegebieden zal plaats hebben; welke resultaten er in de kernactie bij de
geëvolueerden bereikt werden; of er coordinatie tot stand kwam tussen de actie van
werklieden, boeren, burgers en intellectuelen; hoe samenwerking tussen zuster,
verpleegster, sociale assistente, monitrice en legionnaire het best vlotten kan; hoe
geneesheer, pionier, ijveraar en congreganist een gemeenschappelijk plan uitvoeren.
Ook vernamen wij graag wat er reeds door de missies tot stand is gebracht om jongere
leken voor die mooie helperstaak te winnen en hoe men ze vormen wil. Sociale
voorzorg eist immers voor leken uit het Westen een voorafgaande aanpassing aan
een milieu dat hun erg vreemd aandoet, en voor inboorlingen een grondige aanpassing
aan methoden, die hun te voren geheel onbekend waren. Voorzien de missies zelf in
het vormen van geschoolde helpers? Eens te meer hebben ethnologie en sociologie
hier een voorname rol te spelen. Wellicht komt dit als studie-onderwerp bij een der
volgende Missiologische Weken ter sprake.
Prof. V. van Buclk
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Theologie en philosophie
Dr W.H. Gispen, Spreuken, 2e deel. Serie: Korte Verklaring der Heilige
Schrift. - J.H. Kok, Kampen, 1954, 364 pp., f 8.25.
Deze uitgave omvat het tweede deel van het Boek der Spreuken n.l. hfdst. 16-31.
Een korte inleiding welke die van het eerste deel aanvult gaat vooraf. Schrijver houdt
zijn vertaling zo letterlijk mogelijk en de commentaar getuigt van grote eruditie. Het
is niet gemakkelijk dit Boek goed te becommentariëren en de wijze waarop G. het
gedaan heeft is zeker waardevol. Veel aandacht heeft hij besteed aan Bijbelse en
daarnaast ook aan Egyptische en andere Oosterse parallellen. Men krijgt wel de
indruk dat vooral de wetenschapper aan het werk is geweest en men zal, behalve
over liefde tot de H. Schrift, ook over een grote volharding en een ontwikkelde
wetenschappelijke belangstelling moeten beschikken om alles te kunnen waarderen.
Aan de philologie is b.v. een ruime plaats toebedeeld en de commentaar heeft vaak
het karakter van een verantwoording der wijze van vertalen. Ik kan mij vergissen,
maar ik heb de indruk dat schrijver wel wat veel vraagt van de lezers waarvoor deze
uitgave is bedoeld. Het is b.v. tekenend dat hij een woord als ‘chokmatisch’ in zijn
inleiding bezigt.
H. Suasso

Dr F.A.M. van Welie, Canoniek Huwelijksrecht. - Dekker & van de Vegt
N.V., Nijmegen-Utrecht, 1954, XVI-448 pp., f 14.75 en f 16.50.
Kort na de oorlog publiceerde Prof.
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van Welie zijn Hoofdstukken van Canoniek Huwelijksrecht (zie dit tijdschrift 140,
1946-1947, I bl. 357), thans uitgebouwd tot een volledig handboek over het canoniek
huwelijksrecht. Het werk is uiteraard bestemd voor ontwikkelde leken, met name
voor hen die door studie en beroep met kerkrechtelijke kwesties omtrent het huwelijk
in aanraking kunnen komen, zoals vele juristen. Ook voor hen is dit werk geen lichte
lectuur tengevolge van de moeilijke stof, die erin behandeld wordt, mede in verband
met een enigszins ingewikkelde stijl van de schr. Maar ze kunnen er in ieder geval
op vertrouwen een alzijdige en uiterst deskundige voorlichting omtrent het onderwerp
in dit handboek te vinden. Uit de aard der zaak leent dit tijdschrift zich niet voor een
meer gedetailleerde bespreking. Laat ons besluiten met een hartelijke aanbeveling
aan het adres van hen, voor wie dit werk bestemd is.
A. van Kol

F.M. Braun, La Mère des fidèles. Essai de théologie johannique. 2e éd.
(Cahiers de l'Actualité religieuse). - Casterman, Doornik, 1954, 216 pp.
Het is een algemeen kenmerk van de theologische studies der laatste jaren dat men
de geloofsleer grondiger tracht te funderen in de Heilige Schrift. Zo wordt stilaan
het materiaal verzameld voor een soliede en organische bijbeltheologie, waar we een
zo dringende behoefte aan hebben. Pater Braun legt zich sinds geruime tijd bijzonder
toe op de studie van het vierde evangelie. Hier biedt hij ons een mooie synthese van
de johanneische theologie over Maria.
Op het eerste gezicht schijnt de Heilige Johannes zeer weinig te zeggen over de
moeder van Jesus, doch wat hij geeft is zo rijk dat bij nader onderzoek duidelijk
wordt hoe hij reeds al de hoofdlijnen heeft aangeduid van de mariale theologie. Vers
13 van de proloog leest Pater Braun in het enkelvoud (qui ex Deo natus est), zodat
de maagdelijke geboorte van de Zaligmaker gesuggereerd wordt. In een studie over
het wonder te Cana toont hij aan welke symbolische waarde dit mysterie had voor
Johannes, en hoe hij het in innig verband heeft gezien met het Kruis. Vooral de rol
van Maria op Calvarië wordt lang en grondig onderzocht: Maria treedt er op als de
vrouw van het Protoevangelie, de nieuwe Eva, die haar taak te vervullen heeft op
het uur der Verlossing; dit wordt meteen de grondslag van haar geestelijk moederschap
tegenover ons allen. Een laatste hoofdstuk bestudeert de betekenis van de vrouw met
de twaalf sterren in Apoc. 12: zij is niet alleen de Kerk, ook niet enkel Maria, doch
Maria als beeld van de Kerk. Deze conclusies van de S. gaan helemaal in dezelfde
richting als verschillende studies der laatste jaren over het Mariamysterie.
Dit werk is geen devotieboek, doch het is zo verrijkend, dat het voordelig heel wat
vrome literatuur kan vervangen. Er is wel van verschillende zijden critiek gekomen
op sommige interpretaties die hier gegeven worden; in enkele bladzijden nota's op
het einde van deze tweede uitgave wordt er op geantwoord. Enkele punten blijven
weliswaar nog open voor discussie, doch de grote verdienste van P. Braun is
ontegensprekelijk geweest dat hij die teksten van Johannes beslist heeft teruggeplaatst
in hun theologische contekst, in aansluiting trouwens op de patristische traditie;
hierdoor heeft hij ons bevrijd van al de moraliserende beschouwingen, waarmee die
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teksten al te dikwijls werden omringd. Vooral aan priesters kunnen we dit boek niet
genoeg aanbevelen.
I. de la Potterie

Louis Bouyer, Du protestantisme à l'Eglise (Unam Sanctam, 27). - Edit.
du Cerf, Parijs, 1954, X-254 pp.
Een R.K. theoloog, goed kenner van de Reformatie, heeft van dit werk beweerd, dat
het zijns gelijke slechts vindt in Newman's Lectures on Justification, de te weinig
bekende studie van de vroegere ‘evangelist’, die in het R. Katholicisme de vervulling
had gevonden van zijn evangelisch jeugdideaal. L. Bouyer, zelf bekeerling uit de
Reformatie, herneemt op zijn beurt het onderzoek naar de fundamenten van de
Hervorming. Op meesterlijke wijze beschrijft hij in de eerste hoofdstukken de
positieve grondinspiraties van de Reformatie: de gratuïteit van het heil, de Majesteit
van God, het persoonlijk geloofsleven en het gezag van de Schriftuur. Daartegenover
stelt hij de negatieve beginselen van het Protestantisme, die voortdurend door de
geschiedenis heen dit positief christelijk erfgoed blijven ondermijnen. Hun oorsprong
ziet hij in het nominalistisch a-priori, waaraan zelfs de R.K. controversisten uit de
XVI-de eeuw niet hebben kunnen ontsnappen. Parallel met deze zichzelf verwoestende
ideële dialectiek, die haar laatste uitdrukking vond in het barthianisme, onderkent
hij de levende dialectiek van het beleefde Christendom, dat in piëtisme en ‘revivals’
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de ijzeren band van het protestants negativisme tracht te verbreken. Slechts in het
dieper beleefde R. Katholieke geloof kan de ware Reformatie het beste van haar
verzuchtingen terug vinden en gaaf bewaren. Het hoeft niet gezegd, dat dit
uitzonderlijke werk, ook voor Katholieken van onzegbare geestelijke betekenis is.
Het enige verwijt, dat wij B. zouden maken is, dat hij wellicht, als Fransman, heel
het probleem al te zeer binnen de ban van de loutere ideeën laat. Wij zouden, als
verdere fundering van de negatie in het Protestantisme, niet alleen het ideële a-priori
van het Nominalisme willen zien, maar ook als een affectief en collectief a-priori,
door Prof. W.H. van de Pol zo treffend omlijnd, als ‘de vertwijfeling aan de zichtbare
Kerk, de radicale twijfel aan het goed recht van dit “vermenselijkt instituut” om zich
Kerk van Christus te noemen’.
P. Fransen

J. Régnier, Le sens du péché. - Lethielleux, Parijs, 1954, 126 pp., Fr. Fr.
275.
Binnen het bestek van een honderdtal bladzijden geeft de auteur een volledige en
voortreffelijke diagnose van de huidige verwaarlozing van het zondebesef, zijn
oorzaken en redmiddelen; bovendien ontwikkelt hij de theologie en de psychologie
van het authentieke christelijke zondebesef en geeft hij interessante wenken voor
een meer gepersonnaliseerd gewetensonderzoek. In een ‘nutshell’ de samenvatting
van al het beste wat over dit onderwerp in de laatste jaren verscheen. Onmisbaar
voor al wie met zielzorg of opvoeding belast is. Men kan zich alleen afvragen of in
het gewetensonderzoek de personalisering van de verplichting het onderscheid tussen
verplichting en raad niet al te zeer vervaagt.
L. Monden

Theologisch Woordenboek, o.r. van Dr H. Brink O.P. Deel I. - J.J. Romen
en Zn., Roermond, Maaseik, 1952, 1623 pp.
De 4 reeds verschenen afleveringen van het Theologisch Woordenboek zijn nu
onlangs in een gebonden exemplaar uitgekomen. Ofschoon wij de vorige afleveringen
in respectievelijk Augustus 1952, bladz. 483; Maart 1953, bladz. 577; en November
1953, bladz. 183 uitvoerig besproken hebben, menen wij er toch goed aan te doen
dit belangrijke standaardwerk van harte aan te bevelen. Het is niet alleen voor
theologen, maar vrijwel voor alle Katholieke intellectuelen. Het behandelt immers
niet strict theologische onderwerpen, maar schenkt ook aandacht aan de randgebieden
van de theologie. Dit gebonden exemplaar is een nuttig en kostbare aanwinst in Uw
bibliotheek.
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Bijbels Woordenboek onder redactie van A. v.d. Born, J. Coppens etc.
aflevering 1 (Aalmoes-Egypte). - J.J. Romen en Zn, Roermond, Maaseik,
1954, Tweede druk, 411 pp.
Het Bijbels woordenboek had reeds een goede naam ook buiten ons land. Nu is ervan
de tweede druk verschenen welke, naar zich laat aanzien, in vele opzichten de eerste
overtreffen zal. De eerste aflevering toont reeds dat het geheel is bijgewerkt naar de
eisen die de na-oorlogse ontwikkeling van de Bijbelstudie stelt. Dit geldt zowel van
de artikelen als van de literatuuropgaven. Verder zijn vele artikelen overzichtelijker
ingedeeld en is er meer aandacht besteed aan Bijbels-theologische aspecten. De druk
is ruimer en de illustraties en kaarten zijn beter verzorgd. Voor iemand die wil
doordringen in de Openbaringsbegrippen, de uitdrukkingswijze van Oud en Nieuw
Testament, de cultuur en het milieu waarin het volk geleefd heeft en de Boeken zijn
ontstaan, is dit Bijbels woordenboek onmisbaar. In uitvoering komt het overeen met
de nieuwe Nederlandse Bijbelvertaling en commentaar van dezelfde uitgever en het
verdient samen daarmee een plaats te krijgen in de bibliotheek van iedere ontwikkelde
katholiek.
H. Suasso

Dr Jan van der Meulen, Aristoteles, Die Mitte in seinem Denken. Westkulturverlag Anton Hain, Meisenheim-Glan, 1951, 293 pp., D.M.
16.50 en D.M. 19.
Deze Aristotelesstudie is niet het werk van een philoloog of van een historicus, maar
van een begaafd Nederlands wijsgeer (tevens psychiater, tegenwoordig werkzaam
in Duitsland), die a.h.w. als neo-aristotelicus de leer van Aristoteles voor onze tijd
in een synthese heeft samengebracht. Het kernpunt van Aristoteles' leer ziet de S. in
het begrip: het midden, niet slechts in de logica waarbij de middenterm van het
syllogisme de grond is van de redenering én van de zaak, maar op alle terreinen van
de wijsbegeerte, die hij successievelijk doorwerkt. Wij zijn tot onze spijt zo laat met
onze aankondiging, omdat wij hier te doen hebben met het eerste deel van een trilogie
en wij de twee volgende delen: Hegel, Die Mitte in seinem Denken, en: Das Wesen
der Mitte meenden nodig te hebben om de
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zeer eigene philosophie van van der Meulen goed te kunnen verstaan. Een promotie
te Groningen op een dissertatie getiteld: Heidegger und Hegel, oder Widerstreit und
Widerspruch, zal wel de reden zijn van deze vertraging. Daarom nu deze late
voorlopige aankondiging.
De vakwijsgeer zal met dit werk zeer gebaat zijn, zowel voor de kennis van
Aristoteles als voor de problematiek zelf. Het feit alleen al, dat v.d. M. deze
Platoontijd door Aristoteles wil genezen, zijn beklemtonen van de noodzaak der
systematiek in de philosophie, moeten hem tot studie van dit niet eenvoudige werk
aanzetten. De historicus en de philoloog zullen de dienende taak, die de S. hun toekent
terecht al te bescheiden vinden. Met de ontwikkeling in Aristoteles' denken wordt
b.v. geen rekening gehouden. Zo zijn er in dit opzicht én ook wat betreft de
systematiek zelf meer notities te maken. Beter is het echter het geheel daartoe af te
wachten en reeds nu te concluderen: Dit is belangrijk werk van een origineel denker.
J.H. Nota

Dr J.J. Poortman, Ochêma, geschiedenis en zin van het hylisch pluralisme.
Deel I. - Van Gorcum & Co., Assen, 1954, 179 pp., f 6.90, geb. f 8.25.
Een wetenschappelijk werk, bestemd voor philosophisch en psychologisch
geinteresseerde lezers, dat zeer gedetailleerd onderzoekt, hoe er in de loop der
geschiedenis van het denken (in dit deel nog van het primitieve denken) verschillende
soorten ‘stof’ of lichamen, onder welke ook het z.g. voertuig (ochêma) der ziel, zijn
onderscheiden (hylisch pluralisme). In de veelheid van weergegeven sententies trof
ons de zeker onjuiste interpretatie van Paulus' leer over het verrijzenislichaam. Dit
is niet door Paulus bedoeld als een lichaam dat onderscheiden is van datgene wat
wij nu bezitten, maar als hetzelfde met nieuwe eigenschappen.
W. Couturier

Alfred Frisch, Une réponse au défi de l'histoire (Questions Actuelles). Desclée de Brouwer, Brugge, 1954, 196 pp., Fr. 60.
De schrijver van dit boek is van mening, dat categorieën als kapitalisme, socialisme,
liberalisme door de ontwikkeling van de sociale feiten zijn voorbijgestreefd. De
economische en sociale geschiedenis wordt meer en meer beïnvloed en beheerst door
‘technocraten’. Dit zijn individuen, die behoren tot een élite, welke alleen in staat is,
de ingewikkelde problemen van het nationale en internationale leven te begrijpen en
de te volgen richtlijnen te bepalen. De technocraten bezitten drie kenmerken, waardoor
zij zich van alle andere leiderstypen onderscheiden: zij weten zich verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van het wereldgebeuren, zij stellen hun kennis geheel in dienst
van de actie, zij zijn onafhankelijk van alle particuliere sociale groepen of politieke
partijen. Het is onvermijdelijk, dat zij zich meer en meer bewust gaan worden van
de reële macht, die zij vooralsnog onder de vermomming van ‘experten’ uitoefenen.
Het grote gevaar is, dat zij een kaste gaan vormen, en tenslotte een dictatoriaal systeem
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gaan invoeren. De schrijver ziet het middel, om dit gevaar te weren, in een ver
doorgedreven democratisering van de gemeenschap. Al wie bekwaam is, uit welke
stand van de maatschappij ook, moet tot de groep der technocraten toegang hebben,
het gezag van de staat moet worden gedecentraliseerd en in grote mate op de
plaatselijke autoriteiten worden overgedragen, het parlement moet worden
teruggebracht tot zijn oorspronkelijke taak van controle; de uitvoerende macht, die
dank zij de decentralisatie zich voortaan aan de grote politieke problemen zal kunnen
wijden, zal zich dan van de hulp der technocraten kunnen bedienen en beletten, dat
zij hun uitvoerende functies zouden overnemen.
Het boek bevat interessante gedachten; het is zeer vlot geschreven en vermijdt
elke zwaarwichtige theorie. Eerder losse beschouwingen rond een overigens belangrijk
thema, geeft het de indruk van een zekere oppervlakkigheid. De schrijver schijnt ook
niet meer op het oog te hebben, dan een aspect van het hedendaags politiek leven:
de groeiende macht van de ‘technische raadgevers’ in de nationale en internationale
politiek te belichten en als thema tot discussie ter tafel te brengen. Hierin is hij
geslaagd.
F. De Raedemaeker

Dr P.J.G.M. v. Litsenburg S.J., God en het goddelijke in de dialogen van
Plato. - Dekker en van de Vegt, Nijmegen, Utrecht, 1955, 224 pp., f 8.90.
Een nuttig werk voor de studie van de geschiedenis der wijsbegeerte. De titel is
enigszins misleidend, daar niet precies blijkt dat het tekstmateriaal ontleend is aan
andere Platostudies, noch dat bijna de helft van het werk gewijd wordt aan
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een critiek van de Plato-interpretaties van de laatste honderd jaar.
L. Lorié

Friedrich Dessauer, Auf den Spuren der Unendlichkeit. - J.
Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt/M., 1954, 102 pp., geb. D.M. 4,80.
Dessauer heeft reeds verscheidene boekjes en boeken geschreven, waarin hij graag
terugkomt op de belangrijke gedachte dat godsdienst en wetenschap eerder gemaakt
zijn om elkaar aan te vullen, dan om elkaar te bestrijden. Hij blijkt even goed thuis
te zijn in de philosophie als in de wetenschap waardoor hij naam gemaakt heeft. In
dit boekje beschrijft hij mooi en bevattelijk hoe convergerend de existentiële ervaring,
de scholastieke leer over de analogie en sommige takken van de hedendaagse mathesis
de mens richten naar het oneindige.
M. De Tollenaere

Liberté et vérité, par des Prof. de l'Univ. Cath. de Louvain, 1954, 292 pp.,
Fr. 96.
Deze bundel opstellen is de bijdrage van de Leuvense Universiteit tot de studie van
het probleem, dat door de Columbia University aan de orde werd gesteld bij
gelegenheid van haar tweehonderdjarig bestaan. Na een voorwoord van Mgr Van
Waeyenbergh, Rector Magnificus behandelt Mgr de Raeymaeker de vrijheid van het
wetenschappelijk onderzoek, fundamenteel voor het ontdekken van de waarheid op
dit gebied. Hij beroept zich voornamelijk op uitspraken van Kard. Mercier. Prof. A.
Dondeyne schreef voor deze bundel een filosofische studie over vrijheid en waarheid,
waarin hij o.m. het probleem behandelt van de vrijheid in het wetenschappelijk
onderzoek t.o.v. het dogmatisch geloof en over de vrijheid in het theologisch denken.
Hoe voorzichtig tenslotte het sociaal gezag moet zijn in het opleggen van morele
normen, betoogt Prof. J. Leclercq in ‘de vrijheid als morele en sociale waarde’. In
‘Vrijheid en psychologische waarheid’ raakt Prof. J. Nuttin de moeilijke vraag, in
welke mate de nog twijfelachtige psychologische hypothesen, waarmee onze tijd zo
kwistig is, vrij en zonder enige beperking mogen worden gepopulariseerd. Prof.
Aubert spreekt over de vrijheid van de katholieke geschiedschrijver. Aan de hand
van twee concrete voorbeelden, Sartre en du Bos handelt Prof. Ch. Moeller over
‘Vrijheid en waarheid in de letterkundige critiek’. Ten slotte geeft J. Ladrière een
zeer interessant artikel over de vrijheid in het natuurkundig wetenschappelijk
onderzoek, waarin in moderne termen de theorie van de ‘drie graden van abstractie’
worden uitgewerkt.
Dit boek bevat uitstekende inleidende en synthetische studies omtrent het probleem
van de vrijheid in het denken. Het komt in de grootst mogelijke mate tegemoet aan
de eis van de moderne geest, om op eigen initiatief de persoonlijke waarden te
ontdekken, en zal verhelderend werken in de nog zeer ruime kringen, waar men het
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voor onmogelijk acht, dat een katholiek in wetenschappelijke problemen niet
onbevooroordeeld kan denken.
F. De Raedemaeker

A. Michotte, La perception de la causalité (Studia Psychologica). Publications Universitaires de Louvain; N.V. Standaard-Boekhandel,
Antwerpen, 1954, VIII-306 pp., ing. Fr. 175, geb. Fr. 220.
De causaliteit is onder al de noties die voor het gezond verstand onmiddellijk duidelijk
zijn, welzeker het begrip dat vanwege de rationalistische philosophie en wetenschap
het meest te lijden had. Niet zelden leest men nog dat, zoals Hume het eertijds
beweerde, de eigenlijke causaliteit door de mens niet wordt waargenomen maar enkel
de loutere opeenvolging van twee gewaarwordingen in de tijd. De objectieve causale
indruk der mensen zou dus een illusie zijn? Al kan nu tegenover dergelijke bewering
het gezond verstand op zijn beurt zich afvragen aan welk soort van illusie geen
afbraak van de causaliteit te wijten is, toch was het de zeer grote verdienste van Prof.
Michotte dat de objectieve waarneming der causaliteit ook langs experimentele weg
bestudeerd en op strikt-wetenschappelijke wijze in eer hersteld werd. Daartoe werd
een zeer vernuftige techniek aangewend, die uitvoerig in het boek beschreven staat
en daarna critisch besproken en verantwoord. Over honderden steeds variërende
experimenten, waarbij ook de camouflage-methode te pas kwam, werd
wetenschappelijk vastgelegd dat de causaliteit geenszins een willekeurige subjectieve
indruk mag genoemd worden doch integendeel van welbepaalde, experimenteel vast
te stellen objectieve voorwaarden afhankelijk blijkt. Inderdaad niet elke opeenvolging
in de tijd geeft de causale indruk doch enkel een strikt bepaalde, waaruit dus blijkt
dat in de objectieve waarneming wél een derde niet-vormelijk element aan het werk
is, wat precies causaliteit heet.
A. Poncelet
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Literatuur
Nibelungenlied (Het), vert. en ingel. door Dr Jan De Vries. 2 dln. (Klassieke
Galerij, 99-100). - De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1954,
XVIII-160-178 pp., Fr. 80.
Niets kon een betere waarborg zijn voor de degelijkheid van de Nederlandse
bewerking der Nibelungen dan de naam van Dr Jan De Vries, zowel voor de
bewerking zelf als voor de inleiding erop. In dezelfde reeks overigens verscheen
reeds van zijn hand een vertaling van de Edda.
Het hybridisch karakter van de Nibelungen is voldoende bekend: oude heldensage
met de daaraan aangepaste stijl naast hoofse vormen. Liever dan te trachten het geheel
in uniforme stijl te vertalen, heeft de bewerker de dualiteit gehandhaafd, en lezen we
de Nibelungen zoals ze zijn, hybridisch maar groots.
J. Noë

Josef Weinheber, Sämtliche Werke. Band 3: Die Romane. Band 4: Kleine
Prosa. - Otto Müller Verlag, Salzburg, 1954.
De uitgave van verzamelde werken van de Oostenrijkse dichter Josef Weinheber
wordt, zoals bekend, door de weduwe van de dichter en Josef Nadler verzorgd. Na
de gedichten verschenen nu achter elkaar ook in twee delen de proza-geschriften,
die tot nu toe bijna niet meer te bereiken waren, sommige teksten zijn zelfs voor het
eerst gedrukt. De verteller Weinheber is zo goed als onbekend. Men leest de verhalen
met belangstelling, maar stelt al te vaak vast, dat Weinheber geen homogeen genie
is. Naast de grote en prachtige gedichten kunnen sommige van de verhalen nauwelijks
bestaan. Wat de dichter echter over de taal, het gedicht en het wezen van de dichtkunst
zegt, is bijna altijd zeer het lezen waard. In de redevoeringen en opstellen maakt men
ook kennis met de Weinheber, die zich politiek zo erg kon vergissen, dat hem de
dood in 1945 tenminste welkom was. Zijn geest heeft grenzen, zijn genie laat
rustpozen toe. In de prozawerken vindt men er niet weinige van. Toch is het voor
zijn werk zeer verdienstelijk, dat Nadler zo vroeg na Weinhebers dood nu ook dit
gedeelte van zijn oeuvre het licht doet zien.
Dr K.J. Hahn

Jonathan Swift, Gulliver's reizen, 2de dr., vert. door Abrahams-van Raalte.
- Wereldbibliotheek, Antwerpen, 1954, 328 pp., Fr. 72,50.
Sober-knappe vertaling van een meesterwerk. Een lezerspubliek, dat in twee
wereldoorlogen veel illusies verloor, zal de werkelijke grootheid van Swift des te
dieper erkennen. De relativiteit van al het menselijke, een onuitputtelijke fantasie,
die de vorm van nuchtere zakelijkheid aanneemt, en het koude, allesbehalve
dramatische, pessimisme van de geniale schrijver doen ons zijn satire anders lezen
dan een zelfvoldane generatie, die er liefst uittreksels voor kinderen van uitgaf.
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A. Deblaere

Maurice Gilliams, De kunst van de Fuga. - Colibrant, Lier, 1954, 97 pp.,
Fr. 125.
In deze bonte garve wijdt M. Gilliams zes blz. aan ‘L. Zielens en het medelijden’
(ontstaan in 1944, naar aanleiding van Zielens' overlijden), een achttal blz. aan K.
v.d. Woestijne's ‘Nagelaten Gedichten’, een tiental aan P.P. Rubens en zijn beide
vrouwen (geschreven en gelezen ter gelegenheid van de inwijding van het Rubenshuis
op 23 Juli 1946); zogoed als de gehele overige ruimte wordt ingenomen door ‘Een
bezoek aan het Prinsengraf’, een studie over het werk van P. van Ostaijen (mededeling
in 1951 gedaan aan de Ko. Vl. Acad. voor taal- en letterk.). Deze laatste studie was
een herdruk ruim waard. Velen zullen niet delen in de geestdrift van de auteur voor
het fenomeen Van Ostaijen, maar het blijft een merkwaardige poging om de dichter
historisch te benaderen; vaak zou men alleen nog wensen dat de auteur uitvoeriger
en meer gedichten van P. v. Ostaijen besprak.
J. Noë

Geschiedenis
Erich Weniger, Politische Bildung und Staatsbürgerliche Erziehung
(Weltbild und Erziehung, 7). - Werkbund-Verlag, Würzburg, 1954, 46
pp., D.M. 2.
De gebeurtenissen vóór 1945 hebben de Duitsers zo in de war gestuurd, en de
rééducation door de bezettende machten is zo verkeerd uitgevallen, dat het Duitse
volk in zijn brede lagen afkerig staat
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tegenover de politiek en al wat er mee samenhangt. Toch, zo meent de auteur van
deze openhartige brochure, zouden de lagere en middelbare scholen naast een
staatsburgerlijke opvoeding een politieke vorming moeten geven, iets waartoe de
cursus in de geschiedenis van nature is aangewezen. In een afzonderlijk hoofdstuk
onderzoekt de schrijver het probleem, dat ook voor ons land geldt, hoe de universiteit
de studenten een politieke vorming kan schenken. Een interessante brochure voor
wie de hedendaagse Duitse problematiek dieper wil leren kennen.
M. Dierickx

J.H. Breasted, Geschichte Aegyptens. - Phaidon-Verlag, Zürich en
Kiepenheuer en Wietsch, Köln.
De Phaidon-edities behoeven eigenlijk geen aanbeveling. Maar de geschiedenis van
Egypte van de Engelse historicus Breasted, die reeds een paar tientallen jaren geleden
verscheen, vormt in deze serie kunsthistorische publicaties wel een zeer waardevol
element. Want de grote cultuur van de Egyptenaren, hun land, hun geschiedenis, hun
kunst en hun godsdienst vormen een gesloten geheel, dat in dit boek in een prachtige
samenvatting wordt aangeboden. Deze overzichtelijke en levendig geschreven
geschiedenis van Egypte is de inleiding tot de tweede helft van het boek, die uit niet
minder dan 300 meest grote foto's van de Egyptische kunst bestaat. Men kan nu
gemakkelijk de typografische vooruitgang tegenover de Breasted-editie van voor de
oorlog vaststellen: de reproducties van de Egyptische kunstwerken zijn inderdaad
voortreffelijk en zij omvatten de grote architectuur evenzeer als de wonderbaarlijk
fijne reliefs en de kleine houtplastiek uit de dodenkamers van de pyramiden. Een
grote cultuur is op deze wijze indrukwekkend weergegeven. Wie in de schoonheid
en de majesteit van de Egyptische kunst mede een fundament van onze Europese
cultuur ziet, zal deze editie met dankbaarheid ter hand nemen.
Dr K.J. Hahn

Prof. Dr Ilse Schwidetzky, Das Problem des Völkertodes. - Enke-Verlag,
Stuttgart, 1954, 172 pp., geb. D.M. 14,60.
Kan een volk verouderen? kan het uitsterven? moeten alle volkeren uitsterven? En
de eigenlijke probleemstelling: kan de gemeenschap ontkomen aan de Wet, waaraan
geen enkel sterveling ontsnapt? Niet een historicus, maar een bioloog en demograaf
geeft ons daarop het antwoord. Daarom die ondertitel: eine historische
Bevölkerungsbiologie.
Het feit dat volkeren sterven staat vast. Te vergeefs zoekt men heden naar
Egyptenaren, Babyloniërs, Assyriërs, Hellenen, Romeinen, Pheniciërs, Perzen,
Maya's, Azteken, Westgothen, Vandalen of Tasmaniërs. Die 12 voorbeelden worden
suggestief biologisch in hun uitstervingsproces bestudeerd. Doch let wel op het
correctief: Es gibt kein schlechthin biologisch Erlöschen eines Volkes (154). Ook
waar een volk sterft, kan het mensdom diens cultuuraangroei overerven en doorgeven.
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De vraag blijft nu: hoe en waarom sterven zij? Vooreerst een negatief antwoord:
1. Geen Ueberorganismus, die zelfs het historische tot onplooibare natuurwetten zou
herleiden; 2. ook geen gepredetermineerd chronisch en cyclisch evolueren (Spengler,
De Man, Sorokin, Toynbee); 3. evenmin een gevolg van rassenstrijd, waarin de
hogerstaande fataal de minbegaafden verdringen of opslorpen. Daarna een positief
antwoord met de vier klassieke oorzaken: demografisch bevolkingstekort, birthcontrol
en geboortebeperking, verdwijnen van de elite en van cultuurcentra, rassenmengeling.
Schrijfster voegt er Volkstumwechsel aan toe: cultuurverbastering. Alles wijst er op
dat cultuurpeil en leefbaarheid van een volk samen omhoog gaan of dalen. Welke
rol daarbij de élite speelt, valt nog uit te maken, maar iets lijkt zeker: het
Erstarrungsgesetz werkt alleen daar waar de ziel van het volk is aangetast: het dalen
van het zedelijk peil van een volk is voorteken van zijn verkwijning. Eigenlijk komt
het antwoord dus hierop neer: niet de rampen die een volk overkomen beslissen over
zijn lot, zolang het zich overleven wíl. Geen volk sterft, tenzij het aan moedeloosheid
toegeeft en zich zelfmoordt. Het is te betreuren dat schrijfster alleen te rade ging bij
de Hoogculturen. Waarom niet ook de schriftloze volkeren er bij betrokken? Dan
ware haar besluit wellicht meer genuanceerd, want hun geschiedenis vooral is hier
rijk aan leerzame voorbeelden.
Prof. V. van Bulck
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Wetenschap en sociologie
Pierre de Latil, La pensée artificielle. Introduction à la cybernétique (L'
Avenir de la Science, 34). - Gallimard, Parijs, 1953, 332 pp., 1 tabl., geïll.,
Fr. Fr. 890.
Na de publicatie van verscheidene vulgarisatiewerkjes over het leven van dieren en
vissen heeft de auteur zich laten bekoren door het Rijk der Cybernetica. Dit boekje
van hem is bedoeld als een introductie tot deze recente wetenschap van automatismen,
rekenmachines, robotten enz. De auteur wordt vooral gegrepen door de wijsgerige
problemen die hij meent te ontmoeten: de logica der gevolgen, de functionele
causaliteit, het anti-toeval en dies meer.
Die gedachtegang is onsamenhangend, ondanks de talrijke schema's die ter
illustratie werden aangebracht en de indrukwekkende synoptische tabel waarin de
inzichten van de auteur worden samengevat. Natuurlijk heeft de schrijver het excuus
dat hij geen vakman is, en dat zelfs deze voor een dergelijke speculatieve synthese
onbekwaam zou zijn.
Toch blijft het werkje een interessant historisch en photographisch document over
de pionniers der Cybernetica en is tevens een der enige leesbare Franstalige
vulgarisatiewerkjes over dat onderwerp.
Dr F. Elliott

Louis Couffignal, Les machines à penser (Coll. L'homme et la machine,
3). - Les éditions de Minuit, Parijs, 1952, 157 pp. geïll.
Louis Couffignal is de mathematicus die door de Franse regering belast werd met
de voorstudie en constructie van een reuzenrekenmachien. In dit werkje poogt hij
aan te tonen waarin het ‘rekenen’ feitelijk bestaat, hoe een machine kan rekenen en
waarom een machine die rekent met de hersenen kan vergeleken worden.
Feitelijk volgt zijn uiteenzetting niet zozeer een systematische methode dan wel
de kronkelpaden die zijn geest insloeg bij de exploratie van dit probleem. Zij wordt
afgesloten met de stoutmoedige opgave van het programma bij de voorstudie van de
‘machine die moet denken’.
Voor de lezer is het wel de moeite waard contact te nemen met dit cybernetisch
deel-probleem, dat hier op zeer intelligente wijze en zonder overtollig mathematisch
materiaal werd uiteengezet. Of een machine werkelijk zal kunnen denken (.... zoals
de auteur denkt) kan wel betwijfeld worden; of althans dat zij het in het denken ooit
verder brengt dan een papegaai in het praten.
Dr F. Elliott

W. Ross Ashby, Design for a Brain. - Chapmann & Hall Ltd, Londen,
1952, 260 pp., sh. 36/-.
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Het werk van Ashby is naast dat van Wiener wellicht de belangrijkste publicatie in
het domein der Cybernetica. Het behandelt de theorie van het zenuwstelsel: aan welke
voorwaarde moet dit voldoen om zich tegelijk mechanisch en gedetermineerd te
kunnen gedragen en zich tevens te kunnen aanpassen. Voor deze opzet was Ashby
volkomen opgewassen daar hij niet alleen beroepspsychiater maar eveneens bekwaam
mathematicus is en goed thuis in de electronica. Hij toonde aan hoe een stelsel dat
aan die tegenstrijdige voorwaarde wilde voldoen verschillende veranderlijke functies
moet bezitten die zich gedragen als ‘stapfuncties’ en dat meerdere van deze als
deelfuncties statistisch moeten gedetermineerd zijn. Om de thesis te staven
construeerde hij het zeer ingenieus apparaat dat hij Homeostaat noemde en dat het
eerste is dat werkelijk kan dienen voor de modelstudie van de hersenen.
Uit de aard der zaak is dit werk eer voor studie dan voor lezing bestemd. Nochtans
is het klaar en bevattelijk geschreven en werden alle mathematische ontwikkelingen
in de appendices ondergebracht.
Dr F. Elliott

Edmund C. Berkeley, Giant Brains or Machines that think. - J. Wiley &
Sons, New York, 1949, XVI-270 pp., $4.
Dit werkje is, welke indruk de titel ook moge wekken, slechts een eerste inleiding
tot de kennis van een bepaald soort van hogere rekenmachines die vooral sinds de
jaren 1940 in Amerika en Engeland werden geconstrueerd en nu reeds veelvuldig
gebruikt worden bij het uitvoeren van statistische berekeningen en het oplossen van
waarschijnlijkheids vraagstukken. Vele verzekeringsmaatschappijen en economische
studiebureaux zijn reeds met dergelijke machines uitgerust.
De auteur die adviseur is van een firma die zulke apparaten vervaardigd, heeft,
met veel verstand voor vulgarisatie, getracht dit lastig onderwerp stap voor stap
duidelijk te maken. Hij spaart zich geen moeite om al de nieuwe begrippen helder
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uit te leggen en met eenvoudige voorbeelden te belichten. Ook heeft hij zijn werk
met een goed gekozen en uitgebreide bibliographie verrijkt.
In tegenstelling met het werk van Ashby, wordt hier het probleem van het
mechanisme der gedachte slechts bij heel grove benadering onderzocht, al wordt een
hoofdstuk aan de ‘Logische-waarheids-calculator’ van Kalin-Burkhart besteed. Als
Amerikaan is de schrijver meer met de sociale inslag der Cybernetica bekommerd.
Vol verwachting ziet hij uit naar de nakende eeuw der Robotten doch voelt zich ook
wat onwennig bij de gedachte aan de problemen die het mensdom dan zal te verwerken
hebben.
Dr F. Elliott

Douglas R. Hartree, Calculating Instruments and machines. - The
University of Illinois Press, Urbana, 1949, X-138 pp., 68 ill., doll. 4,50.
Professor Hartree van het beroemde Cavendish laboratorium der Universiteit te
Cambridge was persoonlijk betrokken bij de constructie van de eerste
reuzenrekenmachine en wijdde zich aan het gebruik voor het oplossen van
natuurkundige problemen. In dit werkje geeft hij een algemene studie van de
verschillende typen van rekenmachines, hun opvatting, hoe zij functionneren en hoe
zij kunnen aangewend worden. Niet alleen is dit werk meer technisch dan dat van
Berkeley maar tevens gaat de aandacht van de schrijver bijzonder naar de apparaten
voor het oplossen van differentiaal-vergelijkingen, die in het bovengenoemde werk
slechts terloops worden behandeld. De auteur was zelf de eerste die in Engeland een
‘Differentiaal-analysator’ construeerde en heeft bijzonder interessante bladzijden als
introductie tot de bouw en gebruik van die apparaten gewijd.
De lezer met enige vertrouwdheid in de mathesis zal aan dit werkje een degelijke
en competente en tevens zijn geïllustreerde inleiding hebben.
Dr F. Elliott

Prof. Dr A. Querido, Inleiding tot een integrale geneeskunde. - Uitg. H.E.
Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1955, 248 pp., geb. f 14.-.
In dit boek wordt de vraag gesteld of de toevoeging van individueel-psychologische
en sociale gegevens aan de klinische ziektegeschiedenis van een patiënt kan leiden
tot andere inzichten dan alleen de klinische ziektegeschiedenis kan opleveren. Aan
de hand van een uitvoerige psychosomatische en sociosomatische casuïstiek wordt
het bevestigende antwoord op deze vraag acceptabel gemaakt. Integrale geneeskunde
is geen superspecialisme, maar eigenlijk het specialisme van de algemene arts. Voor
hen, die kennis namen van Buma's publicaties (De huisarts en zijn patiënt en
Sociaal-Medische Perspectieven) of deze materie op enige andere wijze assimileerden,
biedt dit werk van Querido geen verrassingen, is het een intrappen van open deuren.
Voor vele medici zal het echter een openbaring zijn. Dit met zorg en toewijding
geschreven boek is in elk geval, ondanks het voorbijgaan aan diepzinnige verklaringen
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en het ontwijken van wetenschappelijke probleemstellingen, een belangrijk document,
tevens een pro memorie voor elke auteur, die meent, dat er op dit gebied iets nieuws
onder de zon zou zijn.
J.J.C. Marlet, arts

Mr J. Bierens de Haan, e.a., Wat denkt U van de Medezeggenschap? Uitgeverij De Koepel, Nijmegen, 1954, 169 pp., f 3.90.
Wie zich ervan op de hoogte wil stellen, hoe de gedachten over de medezeggenschap
zich in Nederland ontwikkelen, mag dit bundeltje niet ongelezen laten. Elf
deskundigen en leidende figuren uit het bedrijfsleven geven hier een antwoord op
de volgende vragen: wat is medezeggenschap? heeft de werknemer recht op
medezeggenschap? is de mentaliteit voldoende gevormd om tot medezeggenschap
te kunnen overgaan? Het is onmogelijk hier de verschillende antwoorden te analyseren
en te vergelijken. Uit hoofde van de leidende functies, die de meeste schrijvers in
het organisatieleven innemen, is het hier gebodene uitermate belangrijk. Node missen
wij de mening van een vertegenwoordiger van het Centraal Sociaal
Werkgevers-Verbond en van de Algemene Katholieke Werkgevers-Vereniging.
Th. Mulder

P. Simeon O.F.M. Cap., Sociologie, een inleiding in het maatschappelijk
vraagstuk. - Dekker en van de Vegt, Utrecht, Nijmegen, 1954, 5de druk,
171 pp., f 4.50 en f 3.50.
Opgezet als leerboek voor eenvoudige cursussen heeft deze ‘sociologie’ haar
bruikbaarheid in de practijk bewezen. In beknopte vorm vindt men hier de traditionele
leer aangaande eigendom, rechtvaardig loon en rechtvaardige prijs, alsmede een
overzicht van de grote sociale stelsels en van de Katholieke organisaties in Nederland.
Th. Mulder
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[1955, nummer 8]
Ontmoeting met het geluk*)
door Prof. Dr L. Vander Kerken S.J.
‘Was hätten wir glücklich sein können, wenn wir nicht so traurig gewesen
wären’1).
DE behandeling van een thema als het geluk is niet steeds en overal zonder gevaren.
Er zijn nl. heden ten dage heel wat mensen - waaronder zelfs filosofen - voor wie
het menselijk geluk enkel nog een fenomeen betekent, dat heel aardig op zijn plaats
is in een sprookjeswereld van sneeuwwitjes en kabouters, maar dat in de barre
werkelijkheid van het leven niet eens meer de naam van illusie verdient. Het spreekt
vanzelf, dat men bij dergelijke mensen niet meer kan aankomen met ‘ik zal u eens
wat gaan vertellen over de gelukkige mens’ zonder voor hopeloos naïef en onmodern
gehouden te worden. En al zijn deze mensen vaak reeds te levensmoe om zich nog
positief aan het schouwspel van deze naïeviteit te ergeren, het gunstigste dat men
van hen verhopen kan is een vriendelijk gevoel van medelijden. Actueel, modern,
wetenschappelijk zelfs vindt men het daarentegen, zich onder te dompelen in de
zwarte wateren der existentiële angstervaring of zich droevig te vermeien in de
donkere dreigingen van het niet. Nu ligt het helemaal niet in mijn bedoeling om de
werkelijkheid van de menselijke angst te ontkennen en om het fenomeen van de
angst, dat even oud is als de mens zelf, met een bemoedigend ‘och kom nou toch’
weg te wimpelen. Ook wens ik niet gerekend te worden tot - zoals V.E. von Gebsattel
hen noemt - ‘die wohlmeinenden Apostel des common sense, die mit Begeisterung
ein Leben ohne Angst propagieren’ en die met een soort artificiële opgewektheid
een beleving trachten te negeren, die nochtans tot het bewustzijn van elke dieper
levende mens behoort. Wat we echter beslist afwijzen is de opvatting, dat deze angst
de laatste zin van het menselijk bestaan zou wezen en dat de mens pas tot volle
ontplooiing van zijn mens-zijn komt, wanneer hij een loutere negativiteit van zijn
bestaan aanvaardt. Wat we afwijzen is de vooringenomen stellingname, dat de enige
zin van het menselijk leven is geen zin te hebben tenzij zijn eigen ondergang; dat
het de hoogste taak van de mens is, zich in deze zinloosheid te verdiepen; en dat op
de koop toe de klare bewust-

*) Toespraak gehouden voor de Kath. Stud. Ver. ‘Sanctus Virgilius’ der Technische Hogeschool
te Delft.
1) Cfr. Bergmann, Religion und Seelenleiden.
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wording dezer zinloosheid voor de mens ook nog de hoogste vrijheid zou betekenen
- alsof het toppunt van vrijheid en bevrijding zou bestaan in een treurig, maar helder
besef, dat men onvoorwaardelijk gevangen zit.
En toch bevat deze moderne angstfilosofie een ontzaglijke waarheid, de waarheid
nl. dat het menselijk leven er inderdaad zo zou uitzien, indien dit leven werkelijk in
zichzelf gesloten was, indien de mens tot een louter dood-gaan geboren was, indien
het menselijk bestaan werkelijk geen andere toekomst te verwachten had dan een
definitieve ondergang. De angstfilosofie heeft een perfect beeld getekend van wat
het menselijk bestaan zou zijn zonder God. Maar deze uitsluiting van God is nu juist
het geweldige a priori en het brutale postulaat van heel deze levensopvatting.
Het zou ons te ver van ons onderwerp afleiden om op de vooringenomenheid en
de contradicties te wijzen, welke aan de grond dezer opvatting liggen. En misschien
is dit ook niet nodig. Enkel wil ik even de aandacht vestigen op één aspect van de
angst, dat door de angstfilosofen meestal voorbijgezien wordt, nl. het feit zelf dát
deze angst er is. M.a.w. het feit, dat de beleving van de zgn. zinloosheid van het
bestaan de mens nu juist in een toestand van angst brengt. Want, wanneer - zoals de
angstfilosofie ons voorhoudt - het menselijk bestaan uiteraard naar zijn pure ondergang
gericht is, wanneer deze ondergang werkelijk datgene is wat met het menselijk wezen
wezenlijk overeenstemt, dan ziet men niet in waarom de bewustwording hiervan de
mens nu precies beangstigen zou. Waarom immers zou de mens zich met al de kracht
van zijn wezen verzetten tegen datgene wat toch de spontane, de natuurlijke, de
behoorlijke vervulling van zijn wezen zou zijn? Kortom, ook met een scherpe
beschrijving van het fenomeen van de angst wordt dit fenomeen nog niet verklaard.
Deze verklaring kan wellicht als volgt kort onder woorden worden gebracht. Er
zijn dingen die de mens met angst vervullen, juist omdat die dingen van die aard zijn
dat ze de ware bestemming van de mens in gevaar brengen. Deze ware bestemming
is dan ook precies het tegenovergestelde van wat de mens met angst vervult. De
angstervaring kan eventueel een gewichtig moment betekenen, zij is niet de
openbaring van het diepste wezen van de mens. Dit diepste wezen is een
onweerstaanbare tendentie naar het leven en nog wel naar een volheid van leven,
geen hang naar het niet, maar een onverdelgbaar verlangen naar het alles, kortom
een verlangen naar een volkomen gelukkig zijn.
De aanwezigheid van de angst is met dit geluksverlangen niet in tegenspraak. De
angst is integendeel een onmiskenbare index van dit
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verlangen, dat in onze natuur zelf geschreven staat en derhalve evenmin een illusie
kan zijn als ons bestaan zelf. Ook wordt pas door dit wezenlijk verband van angst
en geluk de diepere zin van de existentiële angst begrijpelijk. Want het geluk waartoe
de mens bestemd is, valt hem niet automatisch in de schoot. Hij kan het enkel door
zijn vrije menselijke daad verwerven. In deze eminente vrijheid nu schuilt het
gevaarlijke waarvan men zich met angst bewust wordt; het gevaarlijke nl. dat de
mens zijn geluk in eigen handen draagt en gedurigaan zelf over zijn geluksbestemming
te beslissen heeft. Het gaat niet op, de menselijke angst tot een loutere gewaarwording
van een onvermijdelijke vernietiging te reduceren. De laatste psychologische
onderzoekingen hebben dit standpunt al lang overschreden. Veel meer dan voor een
soort materiële vernietiging is de mens angstig om zichzelf, om de mysterieuze
krachten ten goede en ten kwade, die schuilen in zijn wezen, kortom om de
fundamentele ambivalentie van zijn menselijke vrijheid en van zijn menselijke
zelfheid. Hij is angstig omdat hij in het diepste van zijn wezen weet, dat hij met eigen
hand zichzelf tot een mislukking kan maken. Maar nu heeft weer deze mogelijkheid
van mislukking geen zin tenzij binnen het perspectief van een positieve mogelijkheid
van een gelukken. Door dit perspectief echter wordt meteen aan de angst het laatste
woord ontnomen. Binnen dit perspectief betekent de angst de keerzijde van een
fundamentele vrije gerichtheid naar een absoluut goed en gelukkig zijn, waarin de
laatste en enige zin van het menselijk bestaan moet gezocht worden.
Wil dit zeggen dat met deze ontdekking van de gelukkige zin van het menselijk
bestaan alle angstervaring als bij toverslag wordt weggevaagd? Neen. Wél wil dit
zeggen, dat door de bewustwording van de positieve zin van het leven - welke zijn
hoogtepunt vindt in het christelijk geloof in God - de mens in staat gesteld wordt om
de angst te overwinnen, ja meer nog, om hem om te keren tot een positieve factor
van zijn geluksbewerking zelf. De angst verkeert nu in een uiterste bezorgdheid om
het geluk. De menselijke angst vindt binnen dit positief levensperspectief zijn
authentieke gedaante terug: hij wordt wat hij in wezen is: niet een angst voor het
onafwendbaar niets, maar een angst om het geluk. En de intensiteit zelf waarmede
deze angst zich soms voordoet openbaart wellicht mede de grootheid van het geluk,
waarvoor de mens gemaakt is en waarvan de ontzaglijke mogelijkheden hem
tegelijkertijd met vrees en met vreugde vervullen.
Wanneer eenmaal door deze overtuiging de muur van de moderne angst is
doorbroken, ontvouwt zich het leven van elke mens in een heel ander licht. De mens
is er om gelukkig te zijn, de mens is er om het eens
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helemaal goed te hebben, om een rust, een vrede, een macht en een wezensrijkdom
te verwerven, die hem niet meer ontnomen zullen worden. De mens is er om volledig
mens te worden, om al de verlangens van zijn wezen tot werkelijkheid te zien
uitgroeien. En het besef van deze authentieke menselijke situatie dient hem
ononderbroken te vervullen met een onverwoestbaar enthousiasme om de gave van
zijn bestaan. Bij dit alles blijft nochtans, dat het geluk hem toevertrouwd wordt als
een vrije taak, niet als een pure gegevenheid. Maar laat deze taak nu wezen wat ze
wil, laat ze vaak gepaard gaan met zorg en kommer, met arbeid en moeite, met lijden
en angst, graag zal de mens dit alles op zich nemen, omdat hij weet, dat hem dit alles
worden moet tot een weg naar het geluk. Alles heeft voor hem een zin en deze zin
is zonder meer goed. Dit besef brengt hem tot een diepe tevredenheid, tevredenheid
met het leven, met mensen en dingen, tevredenheid met God en tevredenheid met
zichzelf, en dit niettegenstaande alles. Het schenkt hem een fundamentele rust en
voldaanheid, die dieper zal wortelen in zijn wezen, dan alle onaangenaamheden,
waarmede het leven verweven is. En deze tevredenheid en voldaanheid - al zijn ze
nog geen onmiddellijke, uitdrukkelijke en actuele gelukservaring in de stricte zin ze vormen althans reeds de onmisbare grond, waarop alleen deze eigenlijke
gelukservaring ontstaan kan.
***
Deze gelukservaring ontstaat, wanneer opeens de goede zin van het leven zó in een
moment van concrete beleving naar voren treedt, zó het hele bewustzijn met zijn
straling begint te vervullen, dat hij momenteel a.h.w. heel de inhoud dezer beleving
uitmaakt. Dan kan het opeens geschieden, dat een heel gewoon gebeuren, de
ontmoeting van een vriend, het ontluiken van een bloem, een blijk van sympathie,
de rust van een zomeravond, het tikken van de klok in de huiskamer of de trage vaart
van een schuit over de avondlijke grachten en honderd andere dingen van die aard
opeens zó transparant worden voor ons dieper gemoed, dat we niets meer in hen
aanschouwen dan een onmiddellijk nabije evidentie van ons zijn-voor-het-geluk, een
evidentie, die ons nu reeds met een soort totaal gelukkig-zijn overstelpt. Alles wat
het leven insluit aan strijd en moeite, arbeid en zorg, lijden en pijnlijke herinneringen
moet hier terugtreden uit het onmiddellijk bewustzijn als niet in vergelijking kunnende
komen met de heerlijke levenszin, die zich momenteel in zijn volle luister aan onze
geest, ons hart en onze zinnen openbaart. Dit alles wordt als door een wondere macht
omgekeerd tot een helder perspectief, waarlangs de diepe goedheid van ons mens-zijn
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ons in een rechtstreekse gegevenheid toestroomt. Alle wee schijnt opeens vergeten,
alle verlangen vervuld, een ongekende rust en een diepe tevredenheid om het bestaan
zelf maken zich van ons meester en onze geest wordt als met een zachte adem van
louter zijnsgoedheid doorstroomd.
Deze stonden van gelukservaring zijn onberekenbaar; ze overkomen de mens
gewoon; men kan ze niet afdwingen, men kan ze niet naar willekeur verwekken. Op
de meest onverwachte ogenblikken worden zij gegund aan de goede mens, die zich
aan het echte leven toevertrouwt. Aan de pessimist, aan de egocentrische mens, de
enkel op zichzelf bedachte zijn ze onbekend. Ze kunnen soms onverklaarbaar lange
tijd uitblijven om even onverklaarbaar weer opeens aan een wending van het leven
terug te verschijnen. Zij kunnen zich voordoen met een plotselinge evidentie, ofschoon
ze, met de jaren, vaker het gemoed binnensluipen als zachtere schakeringen van het
bewustzijn. Ze kunnen opeens aanzitten aan ons leven als onverwachte gasten, die
weer even zacht verdwijnen als ze onaangemeld verschijnen. Soms vervullen ze het
gemoed als een kortstondig doorbreken van de zon op een donkere dag en andermaal
blijven ze ons soms dagen lang omgeven als een vage stemming, die ons met stille
blijdschap vervult; om, zodra we menen, dat ze voorgoed ons bezit zijn geworden,
opeens te verzwinden. Maar ook dán zijn ze soms in staat om lang na te klinken in
het gemoed. En het is een grote kunst om hun weldoende herinnering behoedzaam
te bewaren gedurende de grauwere tijden, die de ene gelukservaring van de andere
gescheiden houden. Het is een sterkende wetenschap te beseffen, dat de zon er steeds
is, ook wanneer ze niet meer schijnt vanuit een wolkenloze hemel en dat ook het
grijze licht, waarin het leven zo vaak zijn weg moet zoeken, toch nog het licht is van
de zon:
‘En est-il donc moins vrai que le soleil existe
Et faut-il en douter du moment qu'il fait nuit’? (de Musset)

In ieder geval zou men zeer verkeerd doen met te betreuren, dat het de mens, naar
alle evidentie, niet gegund is om zijn levenstaak in een ononderbroken en
hooggespannen geluksstemming te volvoeren. Immers de menselijke gelukservaring,
zoals we die in onze tijdelijke situatie kennen, is geenszins een einde in zich. Hoezeer
de gelukservaring ons ook momenteel zó gelukkig kan maken, dat we a.h.w. verder
niets meer verlangen - elk geluk is uiteraard ‘wunschlos’ - toch is zij in wezen slechts
een vóórbode, een vóórsmaak en een vóórgevoel van een uiteindelijk geluk, dat ons
in de gelukservaring weliswaar toewenkt, maar dat zich toch nog niet in zijn volle
werkelijkheid openbaart. Noodlottig zou
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het dan ook worden, indien de momentele gelukservaring ons het besef en het
verlangen van dit definitieve geluk zou doen verliezen. Daarom ook mag de
menselijke gelukservaring niet continu zijn; zij moet op tijd en stond haar eigen
betrekkelijkheid en voorlopigheid laten gewaarworden. En daar dit moeilijk kan in
de gelukservaring zelf - omdat deze uiteraard steeds een zekere totaliteit bevat daarom kan ze dit maar laten gewaarworden door haar onbestendigheid zelf en door
haar gedurig ontglippen. Daarom ook heeft de menselijke gelukservaring om haar
werkelijke functie te kunnen vervullen, de achtergrond nodig van het grauwe, het
strijdende, het moeizame, arbeidzame leven, waardoor trouwens het definitieve geluk
wordt opgebouwd.
De wijsheid omtrent het menselijk geluk bevat dan ook het besef, dat het leven
een goede, een goddelijke samenstelling is van wel en wee: de gelukkigmakende
ervaring van de goede zin van het leven is nodig om met blijmoedige sterkte het wee
te dragen, maar ook de ervaring van het wee is nodig om het voorlopige geluk niet
met het definitieve te verwarren. De wijsheid omtrent het geluk leert ons dus, dat we
onszelf om de gelukservaring niet al te bekommerd moeten maken. We moeten ze
gretig aanvaarden als een onschatbare gave, als een goddelijk geschenk; maar
belangrijker moet ons steeds blijven: het gestadig en getrouwe voortschrijden op de
weg naar Het Geluk. Dit wil niet zeggen, dat we niet uiterst bedachtzaam moeten
wezen om geen enkele sprankel van geluksbeleving te laten verloren gaan; dat we
niet gedurig in die goede levensgesteldheid, in die optimistische gezindheid moeten
trachten te verkeren, waarin alleen het plotse stralen der gelukservaring mogelijk is.
Nu kan men wel binnen deze gezindheid enkele houdingen onderkennen, die in
de mens een onmiddellijke gunstige sfeer scheppen, waarin het geluk zich graag zal
vertonen. In het ongedwongen tot stand brengen dezer houdingen is dan ook
grotendeels de practische kunst gelegen om zo gelukkig mogelijk te leven, om m.a.w.
het geluk a.h.w. gunstig tegenover ons te stemmen. Op enkele van deze houdingen
wil ik nog even de aandacht vestigen.
***
Een eerste houding bestaat hierin, dat men graag gelukkig is. Ge zult me zeggen
‘maar dat is toch vanzelfsprekend en wie is nu niet graag gelukkig? Wie houdt nu
niet van het geluk?’ In een zekere zin is dat zo, maar dan toch maar in een zekere
zin. Er zijn nl. veel mensen, die meer van andere dingen houden dan van het geluk.
Er zijn er die meer houden van plezier b.v. - en dit is niet precies hetzelfde als het
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geluk, ofschoon anderzijds toch weer een gezonde pret vaak een spontane uiting is
van geluk. Er zijn er die meer houden van machtsbezit, die liever veel geld hebben,
die liever beroemd zijn, al is het dan ook doorgaans maar een roem in klein bestek;
die zelfs meer houden van orde, kundigheid, verstand, wetenschap, enz. Ik beweer
niet, dat vele van die dingen van geen tel zouden zijn, ik beweer evenmin, dat geen
van hen iets met het geluk te maken heeft. Ik beweer alleen, dat het geluk nog niet
precies in die dingen op zich bestaat en dat de vereiste houding om een gelukkig
mens te worden een soort eminente en vrije superioriteit tegenover al deze dingen
insluit, en dat men in ieder geval van deze dingen niet méér mag houden dan van
een oprecht en onvermeend gelukkig-zijn.
Een tweede houding bestaat hierin, dat men méér belang moet hechten aan de
blijvende, geestelijke waarden dan aan de loutere experiëntie der gelukservaring.
D.w.z. dat men niet het ervaren der geluksstemming tot het doel van het tijdelijk
leven moet maken. Dit doel staat veel hoger: het is een definitief geluk, dat
gewoonweg samenvalt met de menselijke volkomenheid zelf en slechts bereikt wordt
in God. Er is dus een zekere onhechting nodig ook tegenover de geluksstemming.
En het is juist deze onhechting, welke nochtans perfect samengaat met een groot
verlangen zowel naar tijdelijk als naar boventijdelijk geluk, die een zeer directe weg
is tot het feitelijk gelukkig zijn.
Een derde houding, waardoor wij ons openstellen voor de gelukservaring,
beantwoordt aan de intieme structuur dezer ervaring zelf. De gelukservaring is nl.
zó dat ze zich vaak in zeer eenvoudige, ja zelfs schijnbaar geringe gebeurtenissen,
dingen en belevingen condenseert. Zo is het best mogelijk dat een mooi en langzaam
gelezen boek of een zonnige lentedag of een vriendelijk woord of een vrolijk
straatdeuntje ons opeens gelukkiger stemmen dan een groot succes in zaken of zelfs
dan het winnen van een fortuin. Deze kunnen ons misschien een geweldige vreugde
verschaffen zonder ons eigenlijk gelukkig te maken. Wat nodig is om gelukkig te
worden dat is soms bijna niets: ‘On ne raconte pas le bonheur’, schrijft Julien Green
in zijn Journal op 10 Mei 1933, ‘mais il y a des moments où il fond sur nous, sans
raison apparente, au plus fort d'une maladie, ou pendant une promenade à travers
des prés, ou dans une chambre obscure où l'on s'ennuie; on se sent tout à coup
absurdement heureux, heureux à en mourir....’.
Zijn dan succes in zaken enz. dingen zonder waarde? Neen, zeker niet. Tenminste
dat hangt een beetje af van het standpunt van waaruit men ze bekijkt. In ieder geval
niemand zal een fortuin wegwerpen om naar een straatdeuntje te luisteren. Maar daar
gaat het niet om. Ik
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bedoel alleen maar dat succes en fortuin en andere zaken van die aard de mens niet
automatisch gelukkig maken. Dat doen straatdeuntjes natuurlijk ook niet. Maar van
het standpunt van het gelukkig zijn, zijn tenslotte toch die dingen meer waard, die
de mens feitelijk tot het geluk brengen. En dat zijn nu toevallig zeer dikwijls zeer
kleine dingen. Nu maken ook weer deze kleine dingen ons niet gelukkig door hun
loutere objectieve waarde. Ze doen dit, omdat ze voor ons nu eenmaal een wondere
transparantie vertonen, waarin ons de goede zin van het bestaan tot een heldere
aanwezigheid wordt.
Welnu de derde houding, waarover we het nu hebben, bestaat hierin, dat de mens
in zich een bijzondere aandacht ontwikkelt voor de geluksmogelijkheden, welke in
deze schijnbaar geringe dingen en belevingen schuilt. Dat veronderstelt een zekere
gemoedsrust; dat veronderstelt ook een koninklijke geringschatting van begrippen
als quantiteit en veelheid. Dat veronderstelt dat de mens meer houdt van een
contemplatief genieten dan van een materieel hebben en bezitten. Dat veronderstelt
een capaciteit van hoge menselijke vrijheid en ongebondenheid, waardoor de mens
in staat wordt gesteld om zonder gejaagdheid en ongedurigheid, zonder bekommernis
om verdere veroveringen, in de éne beleving, welke voor het ogenblik zijn gemoed
vervult, momenteel alles te vinden.
Deze houding bewaart ook nog in een bredere levenssfeer dan die der onmiddellijke
geluksstemming haar zin. We kennen allemaal van die mensen die nooit eens rustig
kunnen genieten van een mooi boek, omdat er nog zoveel boeken zijn ‘die ze moeten
lezen’; die nooit eens onbekommerd kunnen verzinken in een fuga van Bach of een
lied van Schubert, omdat ze altijd nog zo ontzaglijk veel te doen hebben; die nooit
voldoening vinden in wat ze voor het ogenblik verrichten, omdat de onrust om alle
mogelijke en onmogelijke toekomstigheden hun elk ogenblik van hun leven bederft.
Kortom mensen, die nooit de tijd hebben om eens het voornaamste te doen wat een
mens in zijn leven te doen heeft, nl. te leven, alleen maar omdat ze veel te veel willen
leven en beleven en op die wijze heel hun leven uithollen.
Een dergelijke mentaliteit, een dergelijke psychose, zou ik haast zeggen, jaagt
natuurlijk elke geluksstemming op de vlucht. En het bedroevend tevens en belachelijk
schouwspel van deze zeer verspreide moderne mentaliteit kan iemand soms weer
doen terug verlangen naar tijden, waarin alles zoveel langzamer ging, de huisklokken
rustiger tikten, de winters veel kouder waren, het ijs de tijd had om dik te worden,
de mensen reisden met paardetram en diligences en de avonden om de kachel lang
genoeg waren om oudere mensen nog eens iets te
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laten vertellen uit hun tijd, die natuurlijk nog veel beter was. Allemaal dingen waaraan
we nog herinnerd worden door de oude Hollandse schilders, als het niet is door de
reclame-afbeeldingen van Douwe Egberts tabak en Van Nelle's thee.
Nu is het niet zó, dat bij het teloorgaan van de capaciteit om het kleine te waarderen
en een hele wereld te ontdekken in de levensgave van elk ogenblik, dan toch nog de
waardering van het grote en het geweldige overblijft. Het is integendeel zó gesteld,
dat de mens die de genietbaarheid van het kleine niet meer kent, al heel gauw elke
genietbaarheid verliest; want wie het grote in het geringe niet ontdekt die heeft ook
geen oog meer voor het echte grote van het uitwendig indrukwekkende. Mensen, die
zogezegd alles willen gezien hebben, zien gewoonlijk niets meer en hun laatste
wijsheid wordt, dat er toch niets nieuws is onder de zon en dat ze er evengoed niet
mee hadden kunnen beginnen. En het resultaat is allesbehalve gelukkig.
Wat dergelijke mensen nodig hebben, zegt Chesterton ergens, dat is weer eens
eenvoudig te ontdekken, dat gras groen is. Wie kan er trouwens aan twijfelen, dat
een dergelijke ontdekking van ontzaglijk belang is: de helft van het genoegen dat
men kan beleven bij het aanschouwen van dat grote landschap, dat Holland heet,
berust op deze ontdekking: dat gras groen is.
Ons ongeluk is het, dat we op de duur aan alles gewoon worden. De schoonste
levensdingen verslijten onder onze handen. En als we er niet op tijd en stond voor
zorgen om de ogen van onze geest te verfrissen, dan komen we er spoedig toe om al
de wonderen van het leven gewoon te vinden, doodgewoon, en weldra dan ook
doodvervelend. Men gaat het de hoogste wijsheid vinden om - zoals men dat zegt ‘van niets meer te verschieten’; terwijl juist de mogelijkheid, ik zou haast zeggen,
de vaardigheid en de kunst om gedurig aan van alles te verschieten tot de belangrijkste
condities hoort van het gelukkige leven. Begint men de kunst der verwondering te
verliezen, dan gaat meteen ook alle levensenthousiasme verloren. En zonder dit
elementaire enthousiasme kunnen geen grote dingen tot stand gebracht worden, zelfs
geen kleine. Zonder een greintje van dit enthousiasme kan men nog niet eens zijn
das fatsoenlijk knopen of zich behoorlijk scheren.
Zo hoort het dan ook tot de voorbereiding der gelukservaring, dat de mens zich
over de dingen van het leven kan blijven verwonderen, dat hij de kunst blijft verstaan
om ze telkens weer opnieuw als ‘voor de allereerste keer te zien’: de appels, het
brood op de tafel, de kinderen in de straat, de Maartse buien, een schoen, een zakdoek,
een mes, een mens, het leven zelf, en nota bene ons zelf ook. En liefst misschien nog
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de schijnbaar meest gewone dingen: want wie de poëzie van het schijnbaar gewone
niet vindt, die zal het wondere van het uitzonderlijke ook niet genieten. Wie de
symfonie van de Hollandse regen niet horen kan, die zal door een donderende
Niagara-waterval ook niet zeer geestelijk ontroerd worden: hij kan zich best de reis
naar Amerika besparen en zijn fooi voor de gids maar direct per post opsturen.
Een laatste houding om de gelukservaring te verwerven is een houding van
dankbaarheid. Dankbaarheid natuurlijk tegenover de Gever van alle goed; maar toch
ook, zou ik zeggen, een soort houding van dankbaarheid zonder meer. Want als deze
dankbaarheid authentiek en gemeend is, dan vindt ze vanzelf haar goddelijke weg
wel, zoals water dat van de bergen stroomt vanzelf zijn weg wel vindt naar de zee.
Waarom is deze houding van dankbaarheid zo noodzakelijk voor het geluk? Wel,
omdat de dankbaarheid spontaan opklimt naar de eerste herkomst van alles en
daardoor een perspectief opent, waaraan geen grenzen meer te pas komen. De
dankbare mens beseft hoe langer hoe meer, dat al het goede dat hem overkomt hem
evenzeer niet had kunnen overkomen; en dat het wondere feit, dat hem dit alles toch
overkomt, te danken is aan een ontzaglijke welwillendheid en goedgezindheid, die
achter alle dingen staat en die hem in alle dingen tot een onmiddellijke en
aanschouwelijke aanwezigheid wordt. Meteen verliest alles in het leven zijn opake
materiële en loutere gegevenheid. Alles wordt transparant, alles wordt taal en teken,
beeld en onderpand van een hoogste goedheid,
‘.... die nimmer wordt vermoeid
van weldoen noch verarmd van haar genadeschatten’.

Alle dingen verliezen hun kleinheid. Ook het geringste wordt groot en het grote wordt
onschatbaar. En wie ziet niet in, hoe door deze plotselinge verruiming van afmetingen
en dimensies de mogelijkheden van een gelukkig leven verwijd worden en de
gelukservaring zelf zeer nabij wordt gebracht.
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Groeperingen binnen de Kerk in Engeland
door Dr W. Peters S.J.
WIE zijn aandacht richt op de Kerk in Engeland zoals deze zich naar buiten toont,
wordt aanstonds getroffen door de tegenstelling Iers-Engels. Al dringt de dubbele
herkomst van haar leden zich niet in iedere parochie in dezelfde mate op, toch wordt
de Kerk als geheel er duidelijk door getekend. Het aantal katholieken van Ierse
afkomst maakt naar schatting een kleine zeventig percent uit, terwijl de geestelijkheid
wel voor vijf en zeventig percent Iers schijnt te zijn. Deze tegenstelling wijst
onmiddellijk naar een ander onderscheid: de Ieren zijn van huis uit katholiek, terwijl
slechts een zeer gering percentage der Engelse katholieken uit oude, de eeuwen door
trouw gebleven katholieke families stamt; veruit de meeste ‘Engelse’ katholieken
zijn óf zelf bekeerlingen óf komen voort uit gezinnen waar vader of moeder of beide
tot het katholicisme overgingen. Is het in ons land iets betrekkelijk zeldzaams
andersdenkenden in de naaste familiekring te tellen, in Engeland is dit bijna regel.
Deze twee zo gemakkelijk te constateren groeperingen van Ierse en Engelse
katholieken dragen ook een onmiskenbaar geographisch karakter: Noord-Zuid. En
deze laatste tegenstelling is al eeuwenoud; zij doet zich voelen in volksaard, in taal,
zelfs tot in de keuken, en treedt nog heden ten dage naar voren wanneer Yorkshire
tegen Middlesex gaat cricketen, of als een voetbalelftal uit het Noorden het in de
beroemde beker-finale zal opnemen tegen een club uit het Zuiden. Doordat de Ierse
emigratie zich de vorige eeuw bijna uitsluitend richtte op wat het dichtst bij huis lag
en met Liverpool als invalspoort Engeland binnenstroomde, is het begrijpelijk dat
Lancashire en Yorkshire, de twee belangrijkste graafschappen van het Noorden,
duizenden en nog eens duizenden Ieren opvingen - en dit is, ofschoon in beduidend
mindere mate, ook nu nog het geval. Noord-Zuid kreeg daardoor voor de Kerk haar
geheel eigen betekenis. Met deze geographische factor hangt ook een uitgesproken
sociaal verschil samen. De Ier kwam naar Engeland gedreven door de honger en het
verlangen naar werk om zijn brood te verdienen; ook nu nog komt hij naar Engeland
om werk te zoeken dat behoorlijk betaald wordt en hem redelijke levensmogelijkheden
biedt. De katholiek uit het Noorden is dan ook meestal arbeider, die vaak onder
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de rook van de mijn of tegen de ovens van de staalfabrieken woont in wat wij
achterbuurten zouden noemen (hoewel sinds de oorlog de uitgebreide nieuwe
woonwijken, estates, hierin verbetering brengen). In het verleden had hij het niet
breed, om van echte armoede niet te spreken; hij houdt vandaag niet veel over, omdat
het leven zo duur is.
De andere groep tekent zich hiertegen scherp af. Het merendeel toch van deze
katholieken behoort tot de gegoede middenklasse: ze staan niet in het productie-proces,
en als zij een plaats in de industrie innemen, dan is dat vaker als manager dan als
arbeider.
De aangegeven nationaal- geographisch- sociaal- economische verschillen doen
zich natuurlijk ook gelden op intellectueel en cultureel gebied. Wegens zijn opvoeding,
beroep en milieu ligt middelbaar onderwijs in veruit de meeste gevallen geheel buiten
de horizon van de arbeider, en mocht dit in een enkel geval anders zijn, dan ontdekt
hij al spoedig dat onderwijs in Engeland nog steeds een vrij dure geschiedenis is en
dat als regel hij het zich niet kan veroorloven een kind te laten studeren. De katholiek
in het Zuiden leeft daarentegen in een heel andere sfeer: Oxford en Cambridge, en
ook Londen, betekenen in deze meer dan enkel plaatselijke centra van studie en
cultuur. Om verschillende redenen ligt hem het onderwijs meer, en al moet hij er
zich ook grote financiële offers voor getroosten, hij zal toch trachten zijn kinderen
een degelijke opleiding te geven om hun zo doende de weg naar een der zuidelijke
universiteiten te openen.
Ook dit laatste verschil der beide groeperingen is zeer gemakkelijk te constateren,
maar vanuit het oogpunt van katholiciteit is het van betrekkelijk weinig belang, omdat
het iets oppervlakkigs is. Arbeider-zijn of afgestudeerd en academisch gevormd heeft
op zich voor het katholiek zijn geen grotere betekenis dan het dragen van een net
pak of van een overall. En het zou dus best mogelijk kunnen zijn dat achter dit uiterlijk
verschil een geestelijke homogeniteit verborgen ligt, en dat het katholicisme van
beide groeperingen dezelfde typerende karakteristieken draagt. We willen hier echter
onmiddellijk aan toevoegen dat dit reeds a priori niet erg waarschijnlijk is, omdat de
tegenstelling Iers-Engels niet enkel een kwestie is van ras en nationaliteit, maar
tengevolge van vele factoren van geschiedkundige aard een zeer diep ingrijpend
godsdienstig aspect vertoont. Toegegeven moet worden dat elk der beide groepen
haar eigen kleur heeft van godsdienstigheid en van godsdienstige beleving.
De gewone man - de katholiek uit het Noorden - bevindt zich in een moeilijke
positie. Vooreerst leeft hij in een vrij heidense omgeving.
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Pers en amusement, de pub (kroeg) en allerlei vorm van gokken grijpen hem aan en
het is uiterst lastig om aan deze greep te ontkomen; alleen een sterk en persoonlijk
godsdienstig leven is op den duur daartoe effectief in staat. Dit krachtige en
persoonlijke ontbreken hem echter maar al te vaak. We mogen immers niet vergeten
dat het Ierse katholicisme een zeer nauwe ras-binding vertoont; men is Ier en dus
katholiek. Het gevaar is nu dat, zodra deze binding verzwakt - en dit is een
onvermijdelijk gevolg van elke emigratie -, ook het godsdienstig leven verslapt, en
naarmate men ophoudt Ier te zijn of zich Ier te weten, men ook ophoudt katholiek
te zijn. Nu spreekt het van zelf dat de Ier zich in Engeland nauwelijks als Ier kan
handhaven; dat kan hij alleen met de steun van een groepsverband; enkele
uitzonderingen als Liverpool, Bradford en kleinere plaatsjes vooral in Lancashire
daargelaten, verdwijnt de Ier gewoonlijk in een gemeenschap die Engels is. Dit brengt
nog een andere moeilijkheid met zich mee. In tegenstelling met de toestand thuis, is
hij hier steeds lid van een minderheid. Dit deprimeert hem. De grote kerk met de
spitse toren is de protestantse kerk en het schuurtje dat je nauwelijks kunt vinden is
zíjn kerk! en zo gaat het ook met de keurige gemeenteschool en de opgeknapte garage
waarin zíjn kinderen leren lezen en schrijven. Thuis is hij lid van de Kerk, hier voelt
hij zich lid van een secte, die niet veel te betekenen heeft. Omdat hij bovendien vaak
alleen staat en de steun mist van het ‘door eendracht sterk’, moet hij op verschillend
gebied wel met de anderen meedoen, en de verleiding is dan wel zeer groot om met
anderen mee te lopen, op gevaar af anders als uitzonderlijk en vooral als raar
beschouwd te worden. In sterke mate geldt dit alles ook van de katholieke Engelse
arbeider.
Deze dubbele moeilijkheid kleurt en bepaalt veelal ook de aard van de zielzorg.
De priester zal vóór alles zijn energie hierop richten deze mens binnen de kerk te
houden en te voorkomen dat hij - bijna letterlijk - afdwaalt. Het grote verzamelpunt
is natuurlijk de H. Mis op Zondag. De pastoor concentreert zich voornamelijk op de
‘devotie der 52 Zondagen’, zoals een priester het eens uitdrukte. Hij kan ook maar
weinig meer doen. Immers van organisatie der katholieken in eigen verenigingen of
clubs van godsdienstige of sociale aard is vaak weinig sprake, zowel vanwege het
geringe aantal katholieken alsook vanwege de grote afstanden die zij moeten afleggen
(het katholieke kerkje, dikwijls slechts enkele jaren geleden gebouwd, ligt zo goed
als nooit centraal). Daarbij zal hij de mensen voortdurend moeten wijzen op de
gevaren die hun godsdienstig leven bedreigen en hen waarschuwen tegen pers,
amusement, en vooral tegen het contact met niet-katholieken,
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dat zo vaak leidt tot gemengde verkering en gemengd huwelijk. Hij geeft anti-stoffen
om zo de invloed van het heidens klimaat te weren.
We mogen hierbij niet vergeten hoezeer de priester meestal gehandicapt is in zijn
werk. Hij mist de waardevolle steun van een katholieke, of zelfs christelijke pers.
Hij heeft zo goed als geen middelen om tegen de wereld te kunnen concurreren: mis
en lof en andere diensten hebben weinig natuurlijk-aantrekkelijks, omdat er van een
behoorlijk koor geen sprake kan zijn, en evenmin van een plechtige viering van de
liturgie, terwijl bovendien de entourage en het interieur van het kerkgebouw, van
bidstoelen of banken, van paramenten etc. weinig opwekkend is en vaak van armoede
getuigt. Dit alles baart hem des te meer zorg daar hij zich voor het kolossale probleem
geplaatst weet hoe de treurige afval (leakage) tot stilstand te brengen. Alle priesters
zijn het er over eens dat dit zeker niet mogelijk is zolang er niet op de allereerste
plaats wordt gezorgd voor een eigen school. Maar, zoals we reeds zeiden, onderwijs,
ook in het meest primitieve schooltje, blijft een dure aangelegenheid. En men mag
niet verwachten dat de katholieke arbeiders zelf de hoge hiervoor benodigde bedragen
kunnen bijeenbrengen. Er is dan weinig keus: men moet nu de andersdenkenden, die
ook veel talrijker zijn, maar laten meebetalen voor het schooltje, en de aangewezen
weg is dan het organiseren van een loterijtje of, veel voordeliger, van een football
pool, (waarbij dan de zorg komt moeilijkheden met de politie te vermijden).
Een schooltje lost natuurlijk bij lange na niet het probleem van de afval op. Zeer
vele priesters gaan Zondags met de H. Mis op stap, als we dit zo mogen uitdrukken.
Omdat de parochies doorgaans nog al uitgestrekt zijn (verschillende parochianen
wonen vaak meer dan een uur van het kerkje), en bovendien de diepe Engelse
zondagmorgenrust door slechts enkele late en dan nog zeer schaarse bussen verbroken
mag worden, is het onvermijdelijk dat bij slecht weer - en dit kan wel eens maanden
achtereen aanhouden! - velen niet naar de kerk kunnen komen, en geleidelijk aan het
contact geheel verliezen. We kennen pastoors die daarom op Zondagen hun eigen
bus-service hebben georganiseerd; liefst probeert men echter een ‘chapel of ease’,
zoals dat heet, op te richten. Meestal is dit een bovenkamer in een dorpshotel of een
lokaal in een schooltje, en daar wordt dan onder wel zeer primitieve omstandigheden
het geheim van Calvarië vernieuwd: des te indrukwekkender naarmate alles zo
eenvoudig en geïmproviseerd is. Een dergelijke dienst geeft natuurlijk wel een zekere
binding, maar deze is toch op de duur te zwak om een bedreigd geloofsleven op
degelijk peil te houden, en vroeg of laat zal zulk een ‘chapel of ease’ moeten uit-
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groeien tot een eigen kerk in eigen parochie. In sommige diocesen springen nieuwe
parochies, zouden we zeggen, als paddestoelen uit de grond, hetgeen
broodnoodzakelijk is om de afval tot staan te brengen. In veruit de meeste gevallen
wordt de oprichting van een nieuwe parochie en de bouw van de kerk toevertrouwd
aan een kapelaan die hiermede zijn pastoorsbenoeming krijgt. Deze beschikt over
veel energie en doorzettingsvermogen: het is echter jammer dat maar al te vaak zijn
tijd en energie besteed wordt aan het verzamelen van kerkbenodigdheden en aan de
lange worsteling om de nodige gelden bijeen te krijgen. Menigmaal blijft er te weinig
tijd en energie over voor de directe zielzorg.
Het ligt voor de hand, dat voor het geloofs- en godsdienstig leven van deze groep
katholieken elke steun van buiten met beide handen wordt aangegrepen. Dit neemt
menigmaal ietwat naïeve vormen aan: een foto in de niet-katholieke locale krant,
b.v. van een zuster die al veertig jaar voor de klas staat, of van een katholieke arbeider
die de beslissende goal maakt voor het dorpselftal: zulks als bewijs dat men goed
voetballer en katholiek kan zijn! De mensen worden herhaaldelijk gemaand een
katholiek weekblad te lezen, waarin licht-sensationeel katholiek nieuws een niet
onbelangrijke plaats inneemt. Miss Connelly, die het tennistournooi te Wimbledon
wint, of McConnor die in Australië mag gaan cricketen etc., worden als een soort
reclamemateriaal voor de kerk gebruikt. We kunnen hierover misschien wat
glimlachen, maar zij hebben het nodig, en het doet zijn dienst als tegengif tegen een
onmiskenbaar minderwaardigheidscomplex.
Men begrijpt dat zulk een parochie een hard leven betekent voor de pastoor. Meestal
staat hij geheel alleen en het is bijna onvermijdelijk dat hij te veel in beslag genomen
wordt door allerlei karweitjes en beslommeringen die niets met de directe zielzorg
te maken hebben. Zijn verlangen om te vernieuwen en te verdiepen stuit steeds op
problemen die hij in de omstandigheden en met de beperkte middelen eenvoudig
niet kan oplossen. En als hij zelf Ier is, komt er nog bij dat hij zich niet altijd los weet
te maken van Ierse gewoonten en opvattingen. Het moet dan alles zijn zoals in Ierland;
anders is hij te licht geneigd de zaak af te schrijven. Nu komt in Ierland de katholiek
uit eigen beweging naar de kerk en hij geeft de priester ruime ondersteuning. Zo ligt
echter de situatie in Engeland helemaal niet, en weet de priester Engelse toestanden
niet te accepteren en zich daaraan aan te passen, dan wordt de parochie weinig meer
dan een mislukt Iers geval.
Van theologische studie, laat staan van meer profaan wetenschappelijk werk, komt
onder de geestelijkheid al heel weinig terecht. Een enkele keer wordt dit wel als een
gemis gevoeld, maar ook gebeurt het
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dat men studie een onnodige luxe vindt en men niet inziet waarom priesters uit het
zuiden die schrijven niet naar het noorden komen om daar te helpen.... Het is dan
ook niet te verwonderen dat de priester zich vaak niet bijster op zijn gemak voelt bij
de meer ontwikkelde parochiaan, tenzij deze zoals hij zelf ook Ier is. Alles bij een
geeft het godsdienstig leven van deze groep een catacomben-idee, waarbij de
somberheid domineert en naar buiten stralende heiligheid maar zelden gevonden
wordt.
Heel anders ziet de beleving van het katholicisme er uit bij de tweede groep, die der
Engelse katholieken in het Zuiden. Ook deze groep ademt de lucht in van een heidens
klimaat, maar zijn atmosfeer is toch niet zo uniform-heidens als die van de andere
groep. In de afschuwelijke conglomoraten van fabrieken en achterbuurten dringt het
licht van enige cultuur zo moeilijk door. In het Zuiden daarentegen is er nog steeds
het schijnsel van een christelijke cultuur, waardoor het heidens materialisme er iets
minder brutaal en opdringerig aandoet. Het verschil spreekt duidelijk bij een
vergelijking van b.v. een variété programma van de noordelijke music-halls met het
toneel in het Zuiden (waarmede niet gezegd is dat er in het Noorden geen beschaafd
toneel zou zijn of in het Zuiden geen vulgaire show, noch dat alle toneel er christelijk
zou zijn). Is dus de achtergrond voor deze tweede groepering al iets gunstiger, het
feit dat velen hier gestudeerd hebben betekent dat zij doorgaans ook een degelijker
kennis van de godsdienst bezitten en meer op de hoogte zijn van de verdediging der
leer tegen de aanvallen van de laatste decenniën. Zij zijn veel minder geneigd om
onder een minderwaardigheidscomplex gedrukt te gaan, omdat zij heel goed inzien
dat kwantiteit geen garantie is voor kwaliteit, en dat meerderheid van stemmen geen
bewijs is voor het bezit van de waarheid. Ze hebben de reclame en de steun van de
katholieke voetballer niet nodig, ofschoon het hen zeker deugd doet te vernemen dat
een ontwikkeld mens zijn weg vond naar de katholieke kerk. Overigens weet hij zich
in goed gezelschap met een Newman, een Chesterton, een Benson en zovele andere
vooraanstaande Engelsen. De bekeerlingen spelen hier een niet onbelangrijke rol.
We noemden er zo juist drie, maar zonder moeite zouden we er dertig kunnen noemen
uit de kerk van gisteren, en denken we aan de kerk van vandaag, dan komen namen
als Knox, Martindale, Orchard, Shane Leslie, Lunn, Noyes enz. onmiddellijk voor
de geest. Natuurlijk bezitten niet alle bekeerlingen de begaafdheid en standing van
deze mannen, maar zonder iemand te kwetsen mag toch wel gewezen worden op het
verschil tussen iemand die zich bekeert naar aanlei-
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ding van een katholiek meisje met wie hij wil trouwen, en de persoonlijkheid die
onafhankelijk van dergelijke omstandigheid tot de kerk komt. Doorgaans zal de
laatste een zoeker zijn, een mens die nadenkt en geen genoegen kan nemen met
critiekloos mee te lopen met wie hem omringen: iets wat zo gemakkelijk en
verleidelijk is. Deze groep van meer ontwikkelde bekeerlingen zijn dus vaak
zelfstandige en markante persoonlijkheden en het is dan ook alleszins begrijpelijk
dat zij een waardevolle aanwinst zijn voor de Kerk, vooral ook omdat hun
geloofsleven een meer bewust beleven is. (We zullen onder de namen die we zo
aanstonds in ander verband geven velen aantreffen die niet van katholieke huize
zijn). Men mene echter niet dat in deze groep de ontwikkelde katholieken alleen
onder de leken gevonden worden. Het zij voldoende hier te vermelden dat Jezuïeten,
Capucijnen, Salesianen, Dominicanen en de Benedictijnen van Ampleforth hun
studiehuizen bezitten te Oxford, terwijl Cambridge studerende Franciscanen,
Rosminianen en Benedictijnen van Downside herbergt, en de saeculiere clergé
alsmede de Broeders van de Christelijke Scholen er een studiehuis hebben.
De zielzorg in het zuiden zal ook beduidend anders moeten zijn dan in het noorden.
Hier moeten we echter direct op ernstige tekorten wijzen. Een parochie die alleen,
of zelfs overwegend, uit ontwikkelde katholieken bestaat, is niet te vinden,
uitzonderlijke gevallen daargelaten als Brompton Oratory, Westminster Cathedral,
en een parochie in een ietwat fashionable buitenwijk van Londen als b.v. Wimbledon.
Als regel wordt deze groep dus maar weinig meer geboden dan, naast de sacramenten,
een gewoonlijk slechts matige preek. De ontwikkelden zullen dan ook aansluiting
zoeken bij geloofsgenoten van eenzelfde ontwikkeling, zulks om niet in een zeker
isolement binnen de parochie te verdrogen, alsook om te profiteren van de steun,
kennis en inspiratie van anderen. De Engelsman zal dit op de hem eigen manier doen
via een club als de Challoner, een of andere ‘old boys’ associatie (met de oude
schooldas er bij!) of - ofschoon in veel mindere mate - een vak-organisatie als het
katholieke toneel-gilde e.d. Een wat straffer georganiseerde vorm om deze mensen
bijeen te brengen is de Newman Association, die in de veertien jaar van haar bestaan
uitgegroeid is van een plaatselijke beweging met zeventig leden tot een nationale
vereniging van meer dan vijftien honderd. Behalve dit levend contact met anderen
heeft de ontwikkelde leek doorgaans voldoende belangstelling voor degelijke
katholieke publicaties, en het blijft steeds verwonderlijk welk een rijkdom aan werken
op velerlei gebied van zeer hoog gehalte door deze groep aan de wereld gegeven is.
Behalve de reeds bovengenoemde auteurs, vermelden wij hier historici als Belloc,
Dawson,
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Hollis, D. Jerrold en Philip Hughes, philosophen als d'Arcy, Watkin en Copleston,
apologeten als Lunn, Sheed, de la Bedoyère en Woodruff (allen leken), theologen
als Vonier, Marmion, Joyce, geestelijke schrijvers als Goodier, Pope, Jarrett, Steuart
en Vann, sociologen als Plater, Lewis Watt en Colin Clark, terwijl op verschillend
ander terrein de hagiograaf Brodrick, Rosalind Murray, Jocelyn Toynbee (een zuster
van de bekende historicus) Halliday Sutherland, de bekende dokter, Leicester King,
een psycholoog van reputatie, vermelding verdienen. En de lijst van romanschrijvers
die naam hebben gemaakt is indrukwekkend; we noemen: Sheila Kaye-Smith, Pamela
Frankau, G.B. Stern, Naomi Jacob, Antonia White en Ann Freemantle, en overgaand
tot het mannelijk geslacht: Bruce Marshall, Compton Mackenzie, Philip Gibbs,
Wyndham Lewis, Owen Dudley, Waugh en Greene, terwijl we bij deze groep ook
nog mogen voegen Chesterton, Belloc en Baring, Noyes en Knox. Het is een vrij
willekeurig samengestelde lijst namen van katholieken uit de laatste kwart eeuw die
spontaan in onze geest opkomen. Interessant is het op te merken dat 35 van de 48
vermelde personen bekeerlingen zijn.
Dit alles betekent een vruchtbaar getuigen naar buiten. Wie hiervoor bewijzen wil,
leze de bekeringsgeschiedenissen, die bijna steeds melding maken van de werken
van deze schrijvers. We gebruikten het woord getuigen. Met dit woord hebben we
misschien het meest karakteristieke verschil aangegeven tussen de twee groeperingen.
De sociaal en cultureel minder bedeelde groep uit het Noorden is ietwat schuw en
verlegen waar het zijn geloof betreft: hij voelt zich soms als een eend in een vreemde
bijt. Bij de tweede groep is daarentegen merkbaar een onbevangenheid en fierheid
van getuigen, tegelijkertijd ook een grote rust omdat hij als Engelsman afkeer heeft
van elk arrogant en opdringerig optreden en proselieten-makerij verafschuwt.
Vergeleken met de merendeels Iers-katholieke arbeidersgroep is er in hogere kringen
minder leakage, en omgekeerd is het percentage van intellectuelen die zich bekeren,
hoger dan dat van arbeiders. Terwijl nu de jaarlijkse toename van twaalf duizend
bekeerlingen wordt opgeheven door de waarschijnlijk een stuk hoger liggende afval,
krijgen we een langzame, maar toch zich reeds duidelijk aftekenende, verschuiving
van het gehalte der Engelse katholieken.
Veel van wat we hierboven zeiden vonden we bevestigd in een drietal boeken van
zeer recente datum. Born Catholics1) is een soort pendant van de verzamelingen van
bekeringsgeschiedenissen zoals die zowel in

1) F.J. Sheed. Sheed & Ward, Londen, 1954, 238 pp., 12s. 6 d.
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Engeland als in ons eigen land zijn verschenen (The Road to Damascus, Pelgrims
naar de Una Sancta): het is een collectie opstellen, waarin van huis uit katholieken
schrijven over eigen ervaringen in de Kerk. Zij bevat ook opstellen van Amerikaanse,
Indiase en Australische katholieken, maar de Engelse groep mogen we representatief
noemen van de toplaag van het katholicisme in Engeland. De essayisten zijn Barnard
Wall, de echtgenoot van de mogelijk meer bekende Barbara Wall, de romanschrijfster
Antonia White, Maisy Ward (de vrouw van Frank Sheed, bekend biograaf), de onlangs
overleden Caryll Houselander, Belloc, Harman Grisewood, die verantwoordelijk is
voor het derde programma van de B.B.C. en R. Stokes, reeds jaren lang lid van het
Lager Huis als Labour-afgevaardigde van Ipswich en gedurende korte tijd een van
Atlee's ministers (twee emigranten, J.E. Shaw en H. Stot Taylor completeren het
gezelschap). Naast het getuigen van deze katholieken van-huis-uit, geeft het getuigen
van bekeerlingen ons nog groter genoegen, en wie iets weet van de oude juffrouw
Stern of de in geen enkele categorie passende Tristam Hillier zal zich hierover niet
verbazen. G.B. Stern is reeds over de zestig en zij schreef tot nu toe een aantal romans
alsook een tweedelige autobiographie. Niet iedereen zal het ietwat snobbistische,
misschien zelfs arrogante van dit buitenbeentje onder het vrouwelijke
schrijversgeslacht liggen en het is niet te verwachten dat een dergelijk karakter zich
in eens gewonnen geeft, ook al is een Jezuïet van Farmstreet het ongelukkige
slachtoffer, door haar als een soort instructeur uitgezocht en behandeld. Het past
geheel bij de stijl van deze stoere dame dat zij op zekere dag verklaarde niet meer
voor verder onderricht te zullen komen, een beslissing door de Jezuïet in alle
onbewogenheid aanhoord. Hij gaf haar nog gelijk ook; dit had zij helemaal niet
verwacht, en het trof haar in haar zwakke plek. Het slot van het liedje was dat zij na
verloop van tijd toch weer terug kwam en uiteindelijk in de kerk werd opgenomen,
onder de dure eed dat zij nooit over haar bekering zou schrijven: een eed die zij zeven
jaar later brak2). Deze juffrouw is trouwens niet de enige ietwat zonderlinge figuur
in de kerk: de topgroep kan in geen geval beschuldigd worden van een burgerlijke
uniformiteit, dit vaak tot ergernis van de andere groep. Tristam Hillier is ook een
dergelijke curieuze figuur. Hij is schilder van beroep, en na de halve wereld
rondgereisd te hebben en ook nog en passant mislukt te zijn in Cambridge, verliest
hij zijn geloof totaal, schildert in Parijs, wordt hypermodern in de theorie en praktijk
van de liefde, trouwt later toch maar, komt terecht in het echtscheidingshof, trouwt

2) All in Good Time. Sheed & Ward, London, 1954, 158 pp., 9 s.
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opnieuw, en vindt eindelijk de weg terug naar de Kerk. Zijn vrouw is hierover zo
woedend dat hij het raadzaam acht een tijdje in Spanje te gaan schilderen om haar
gelegenheid te geven wat af te koelen! Geleidelijk aan worden haar brieven wat
minder fel van toon, wat vriendelijker, totdat de Leda uit de titel van het boek ook
katholiek wordt. Een zeer interessante, leerzame en ook amusante autobiographie3).
Ten slotte blijft nog de vraag naar de onderlinge verhouding tussen de beide
groeperingen. Wij zijn van mening dat hier iets wat men met sociaal standsverschil
associeert tot uiting komt. Dit is niet verwonderlijk, omdat standsverschil zo nauw
verbonden blijkt te zijn met hetgeen wij binnen de kerk constateerden. Voorzover
het gewone katholieke volk deze meer ontwikkelde groep kent is deze voor hen high
brow, en wordt als ver verwijderd gevoeld. Daar deze groep vooral in het zuiden
leeft, bestaat zij vaak eenvoudig niet voor de katholieke arbeider uit het noorden, en
klinkende namen zeggen hem niets. Zelfs aan menige priester zegt deze groep niets
en er zijn pastorieën waar men hem niet zonder achterdocht beschouwt, zoals men
het er wat overdreven vindt om de Tablet te lezen. Er zijn priesters, vooral onder de
sterk Iers georiënteerden, die wantrouwend staan tegenover ieder katholiek
intellectualisme, vele uitingen ervan gevaarlijk vinden en excentriekelingen als
genoemde Hillier of - mogelijk nog erger - de architect Eric Gill een ergernis achten.
Zij begrijpen niet veel van de geleerd-doenerij in het zuiden, zij beschouwen
wetenschappelijke en culturele activiteiten vaak als van dubieuze waarde, en kunnen
deze moeilijk in harmonie brengen met de gruwelijke moeilijkheden die zij
ondervinden om de mensen eenvoudig hun gewone christenplichten te laten doen.
We vinden dit duidelijk geïllustreerd aan de houding die men in genoemde kringen
aanneemt tegenover de romans van Graham Greene: een bijna onverdeeld ongunstig
oordeel, gevaarlijke boeken waarvan de verdediging door een priester dom en
ontactisch lijkt!
In de houding van deze high brows is echter geen spoor te vinden van minachtend
neerzien, geen spoor van arrogantie of ongeduld ten aanzien van bekrompen
geestelijken en de ietwat naïeve spiritualiteit en godsdienstpraktijken. Integendeel,
er is veel begrip voor de moeilijkheden die deze eenvoudige mensen te verwerken
hebben, en zij voelen er niets voor om zich als voorhoede, als progressief, als
‘verlichten’ of wat dan ook aan te dienen. Zij weten dat Rome niet in één dag gebouwd
is, en beseffen maar al te goed welk een geduld er gevraagd

3) Leda and the Goose. Longmans, Green and Co, London, 1954, 184 pp., illustr., 16 sh.
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wordt voor de ontwikkeling van een bewust en ook zelfbewust katholicisme bij de
minder bedeelde geloofsgenoten. Natuurlijk is het jammer dat de afstand zo groot
is: het gewone volk zou een stuk fierheid en flinke steun kunnen winnen en heel wat
minderwaardigheidsgevoelens verliezen als de boven vermelde personen voor hen
niet enkel namen, vaak nog zelfs onbekende namen waren. De afstand wordt echter
niet geschapen doordat de topgroep zich distancieert, maar eerder doordat de
eenvoudige arbeiders steeds verder door hun heidense omgeving worden
weggetrokken, zodat de grootste zorg van de clergé hierin gelegen is voorlopig te
bewerken dat zij blijven waar zij zijn.
We staan zodoende voor het op het eerste gezicht wat bevreemdende feit dat de
invloed van de groep der meer ontwikkelden o.i. groter is naar buiten dan naar binnen.
De Engelsman kan haar niet negeren: zij neemt haar plaats in in het intellectuele en
culturele leven van de natie. En wat haar kenmerkt is de zekerheid, het zeker zijn
van de waarheid te bezitten. Dit valt des te meer op naarmate het Engelse volk als
bij instinct op zoek is naar een compromis, en de Anglicaanse kerk voortdurend
spreekt van comprehensiveness, hetgeen betekent dat niets vast staat of, als men wil,
dat alles even vast staat. De ernstige zoeker bevredigt een dergelijke tweeslachtigheid
niet. Hij zoekt naar een resoluut Now I see (titel van Sir Arnold Lunn's
bekeringsgeschiedenis), of hij ontdekt dat ook hij, als een andere Lord Pakenham,
geboren is juist om te geloven (Born to Believe, Lord Pakenham's autobiographie).
Dit is het licht dat door deze groep wordt uitgestraald. Als groep wordt zij
gerespecteerd, in bepaalde kringen misschien ook wat gevreesd en zonder twijfel
hier en daar ook benijd. Zij zijn het die ons met optimisme vervullen wanneer wij
denken aan de verheidensing van ‘England's green and pleasant land’.
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Oscar Wilde of de onvoltooide aesthetiek
door D. Rywood
ZESTIG jaar geleden, in 1895, veroordeelde een Londens tribunaal de schrijver
Oscar Wilde. Vorige herfst werd het eeuwfeest van zijn geboorte gevierd: vroeger
meende men meestal dat hij in 1856 geboren was en in 1900 vier en veertig jaar oud
zou zijn gestorven; thans blijkt, dat hij in 1854 werd geboren en dat de maatschappij,
die hem veroordeelde en brak, hem dus twee jaar langer leven heeft gegund. Wij
waren niet in de gelegenheid de doopregisters in Dublin op te slaan. Belangrijker
dan zijn geboortedatum is het publieke eerherstel, dat Engeland hem bracht. De
Engelsen erkennen graag hun vergissingen, zij het wat laat, en betuigen hun
gewijzigde mening bij voorkeur met een gedenkplaat. Londen is vol van dergelijke
gedenkplaten op de huizen, waar genieën honger leden, zelfmoord pleegden, hun
leed met alcohol afstompten, gevangen zaten en meer andere tragische dingen
doorstonden.
Wilde's toneelstukken verschijnen regelmatig op het programma in heel de
beschaafde wereld, zijn Portrait of Dorian Gray en zijn verhalen behoren tot de
klassieke én gelezen literatuur, zijn Ballad of Reading Goal en zijn De Profundis tot
de diep menselijke meesterwerken van alle tijden. Het eerherstel kwam dus eerder
laat. De Wilde-herdenking, hoe zorgvuldig ook georganiseerd, verwekte weinig
spontane publieke belangstelling. De vereerders, die voor hem opkwamen, bleken,
hoe select ook, weinig talrijk. Een halve eeuw scheidt ons van de society, haar
vooroordelen en levenswijze, waarin Wilde zich bewoog, maar het zou even goed
een millennium kunnen zijn. Een geweldige historische evolutie vervreemdde ons
totaal van die periode, doch liet ons terzelfdertijd onveranderd. En beide factoren
zijn voor een Wildeherdenking even fataal. Evenmin als zijn eigen generatie slaagt
de onze er in, Wilde's literair scheppend genie te onderscheiden van zijn mislukking
als mens.
Dezelfde hypocrisie, die Wilde zo naamloos heeft doen lijden, verheerlijkt hem
nu. Ze is alleen omgeslagen. Ze doet hem echter niet minder onrecht aan.
In 1895 hielden zijn werken in Engeland op literatuur te zijn, omdat de mens Wilde
als zondaar veroordeeld werd; zijn boeken moesten uit
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de boekhandels verdwijnen; zijn toneelstukken, een te groot succes om de vertoningen
meteen stop te zetten, werden auteurloos aangekondigd.
Een halve eeuw later wordt de ongelukkige zondaar Wilde op niet onverdachte
wijze verheerlijkt, alsof zijn afwijking hem zijn genie had geschonken en de bron
werd van zijn literaire begaafdheid1).
Beide houdingen zijn even verwrongen, en vooral: even irreëel. Niemand denkt
er aan Verlaine's levenswijze te prijzen als een meesterwerk omdat hij sublieme
verzen schreef, noch zijn poëzie voor waardeloos te verklaren omdat zijn leven ook
minder verheven aspecten vertoonde.
In Engeland houdt men van een nette façade, hoeveel ontbinding ze ook verbergt.
Men verwacht er, dat ook eenieder voor die façade zorg zal dragen. Tegen het eind
van vorige eeuw was deze verwachting een strenge eis, het eerste gebod van alle
moreel leven, - schijnheiligheid, waartegen een van Wilde zo verschillend genie als
Shaw niet minder heftig te keer ging. Want de misdaad bestond niet in de zonde,
doch in het niet verbergen van de zonde achter een conformistisch uiterlijk.
De caricatuur van een proces, de flagrante vergrijpen tegen het recht, die
eerbiedwaardige gentlemen en middle class juryleden zich veroorloofden om Wilde
te breken, betekende echter meer dan de wraak van gekrenkte Engelse
kleinburgerlijkheid. Het ligt in de aard zelf van iedere maatschappij aan een zondaar
farizaeisch grootmoedig vergiffenis te schenken, als hij, zoals Verlaine, zich maar
duidelijk genoeg bij de zondaars klasseert. Wie echter deze maatschappij zo
onbarmhartig hekelt als Wilde, moet persoonlijk onaanvechtbaar staan: zo niet, dan
zullen opgekropte woede en machteloos ressentiment éénmaal hun triomf tegen hem
uitvieren in een autodafé van heidense wreedheid.
Het is de enigszins tragische taak van veel grote kunstenaars geweest, de gesel te
zijn van het milieu waarin, maar ook waarvan ze leefden. Dit milieu geniet zelf van
de spot die met hem gedreven wordt, tot op het ogenblik dat ook de domheid aan de
bittere ernst achter de satire niet meer kan twijfelen: dan veroordeelt het de hekelaar
of plaatst hem op een voetstuk. Het duldt hem in geen geval nog langer in zijn midden.
En niemand verbruikte ooit meer energie om zijn milieu te ergeren en te prikkelen
dan Oscar Wilde.
Zoon van een voorname Ierse familie - zijn voornaam kreeg hij van zijn peter, koning
Oscar van Zweden; zijn vader was een beroemd chirurg, echter ook een viveur, die
zijn kinderen geen fortuin naliet -,

1) Een typisch voorbeeld van deze sensatie-literatuur is de laatste Duitse biografie van Wilde:
Erich Ebermayer, Das ungewöhnliche Leben des Oscar Wilde. - Athenaeum-Verlag, Bonn,
1954.
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schitterend student aan het Trinity College te Dublin en het Magdalen College te
Oxford, vurig aanhanger van Pater's aesthetische theorieën, had hij een verfijnd en
geleerd hellenist kunnen worden. Het society-leven trok hem echter te zeer aan.
Geniaal begaafd met schrijverstalent, voelde hij weinig voor de inspanning van het
schrijven. Al de hoge vorming, die Oxford schenken kon, had hij zich eigen gemaakt.
Maar de klassieke scholing van Oxford veronderstelde eerder het bezit van een
fortuin, dan ze het leerde verdienen. Onbemiddeld, kon Wilde niet wachten tot zijn
werk hem een plaats in de voorname kringen veroverde. Centrum zijn van een
salon-wereld, kwistig leven als een heer waren voor hem noodzakelijke voorwaarden
om literair te kunnen scheppen. Hij was overtuigd van zijn genie nog vóórdat hij iets
waardevols had gecreëerd, en wilde dat ook de anderen daarvan overtuigd zouden
zijn. Hij moest opvallen en kon het voorlopig niet anders dan door excentriciteiten.
En was hij eenmaal opgevallen, dan deed zijn schitterend en geestig conversatietalent
de rest. Op alle mondaine bijeenkomsten werd hij geëxhibeerd als de zonderlinge,
maar begeerde gast, vol paradoxale doch steeds geestige invallen en reacties. Hij
riep zichzelf uit tot leider van de ‘nieuwe aesthetische beweging’, en werd het.
Achter zijn elegantie en spottende geestigheid verborg hij een voortdurende,
verterende geldzorg. Hij had geen enkel bestaansmiddel en was vast besloten dit
bestaan niet door vast werk te verdienen. Het geld dat hem in handen kwam verkwistte
hij grandioos. Een triomfantelijke voordracht-tournée in de Verenigde Staten, waarbij
hij aan de tolbeambten alleen ‘zijn genie te declareren’ had, en waardoor het hem
mogelijk werd ook enkele maanden in Parijs te gaan schitteren en er de grote schrijvers
van zijn tijd te ontmoeten, liet hem weldra even arm als voorheen. Voor een
individualist, wiens opperste aspiratie er in bestaat, van zijn leven een verfijnd
kunstwerk te maken, mag het een burgerlijke capitulatie schijnen, een rijk meisje te
trouwen om onbezorgd een eigen huis in Chelsea te kunnen betrekken; maar
schrijnend geldgebrek is op de duur dodelijk voor wie het als zijn roeping beschouwt,
onvermoeid sprankelende geestigheid en snedige humor ten beste te geven in
geamuseerd-verveelde salons. Toch was Wilde's huwelijk geen mislukking, wat vele
eenzijdige biografieën beweren, doch integendeel jaren lang gelukkig, zoals het
eerlijke getuigenis van zijn enige overlevende zoon, Vyvyan Holland, bewijst2). Het
kleine gedicht Requiescat op de dood van zijn dochtertje, met zijn mineurtoon van
bijna bedeesde smart en zijn pakkende slotverzen

2) Vyvyan Holland, Son of Oscar Wilde. - Rupert Hart-Davies, London, 1954.
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All my life's buried here,
Heap earth upon it3)

toont ons een heel andere Wilde dan de extravagante dandy. Zijn beoordelaars, buiten
enkele toegewijde vrienden als Robert Ross, waren en zijn nog steeds niet in staat
objectief tegenover zijn figuur en werk te staan. Het lijkt hun onmogelijk, dat achter
de briljante poseur, de hyperaesthetische individualist, de profeet van een spottend
egotisme en amoreel hedonisme een gevoelige persoonlijkheid tevergeefs probeert
zich te uiten, omdat de ernst voor hem te ernstig is om tot uitdrukking te komen, de
zwaarte van de dingen en van het leven te zwaar om ze te laten drukken op zijn
gedachte en zijn hart. En de ware tragedie van Wilde zal er in bestaan, in de
gevangenis, wanneer hij het lijden en de zin van het lijden in zich voelt rijpen, niet
meer de kracht te kunnen opbrengen om de ernst van zijn diepere persoonlijkheid
naar het licht te laten rijzen, zonder dat telkens ook één van de door hem gespeelde
personages zich er vóór schuift. Wat zich afspeelt bij het merendeel der mensen,
doch alleen tragisch wordt bij de groten, gebeurde ook bij hem: naar het woord van
Julien Green getroost iedereen zich de grootste inspanning ‘pour se construire un
personnage, un personnage fictif, qui finit par prendre la place du vrai’.
Er is een woord van Wilde, dat door zijn biografen niet graag geciteerd wordt (waar
men de blik van heeft afgewend in eigen leven, neemt men liefst ook in een anders
leven niet ernstig op): ‘Hadden mijn ouders mij toegestaan katholiek te worden toen
ik het verlangde, dan ware mijn leven anders geweest’. Feitelijk had slechts één
gestalte een vormende geestelijke invloed op zijn leven: Walter Pater. Pater leefde
te Oxford als een leke monnik en verspreidde er in lezingen en gesprekken met
intellectuele hartstocht zijn esoterisch credo van de schoonheid. Zijn met hellenisme
en renaissance-heerlijkheid omklede schoonheidstheorie is echter niet langer
platonisch van aard: er is geen streven naar opperste schoonheid mogelijk langs de
weg der aardse schoonheid, geen volkomenheid in de beheerste ontwikkeling van
het eigen wezen, noch plaats voor ethische schoonheid en heldhaftigheid; slechts het
genieten van de wijze die weet dat hij sterven zal. Het enige wat wij in het leven
moeten zoeken, zijn ogenblikken van psychische intensiteit, want op deze ogenblikken
is het levensbewustzijn het volst. Nooit zal de wijze geluk zoeken in de gave van
zichzelf, maar het maximum beleving puren uit alles wat het bestaan kan schenken.
Zijn

3) Mijn hele leven ligt hier begraven, werp er aarde op.
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genieten van het vergankelijke zal aan het vergankelijke pas zijn waarde geven. Maar
ook de brand van het bewustzijn zal verzwakken en uitdoven; dit is de wet van alle
genot (zoals de wet van alle leven, waartegen geen deugden iets vermogen): dat het
naar de nacht van de dood voert. Doch dit alles komt er niet op aan, als het bewustzijn
maar met volle vlam heeft gebrand gedurende de korte, hem toegemeten tijd.
Nu is dit credo wellicht niet zo gevaarlijk voor wie een natuurlijke neiging tot
ascetisme en austeriteit vertoont zoals Pater. Tot welke ontreddering het moest voeren
bij een intens levende als Wilde laat zich denken. Van de ogenblikkelijke fascinatie
voor het katholicisme is verder in zijn werk niets meer te bespeuren, evenmin als
van enig christendom. Het contact met zijn christelijke tijdgenoten volstond om hem
te verlossen van de bekoring, nader met hun credo kennis te maken. In de uitdrukkelijk
katholieke atmosfeer van enkele zijner gedichten, vooral van die uit Italië, moet men
niet méér zien dan het opnemen van katholieke figuren en symbolen in zijn eigen
dichterlijke symboliek. Veel sterker probeert zijn poëtische droom een nieuw
hellenisme te cultiveren. Maar hoe oprecht bedoeld ook, in een wereld waarin Christus
is verschenen, klinkt het wederoproepen van het Griekse ideaal te bewust bedoeld,
en daarom nooit helemaal authentiek. Slechts Hölderlin maakte hier een uitzondering:
zijn beleving van Hellas was totaal en daarom ook poëtisch echt (en, misschien, tot
waanzin gedoemd).
Waar Wilde literaire meesterwerken wilde voortbrengen, zoals in zijn drama's en
in vele van zijn gedichten, daar behoort zijn kunst reeds tot de geschiedenis. Zijn
verzen charmeren, hun klankenschoonheid en muzikaliteit, hun breedgolvend,
‘geleerd’ rythme en evocatieve woordincantatie bekoren. Maar de vormwil is er te
duidelijk om vormvoleinding te zijn, de preciese polysyllaben, waarvan het bij-accent
rijm wordt, zijn te herkenbaar in hun fascinatie-vermogen, dan dat het kunstige niet
vaak gevaarlijk de gekunsteldheid zou benaderen. Het geledigde woordsymbool, de
etiketten-stemming, met één woord de sentimentaliteit van het laat-Victoriaanse vers
krijgt zijn gezonde dosis tegengif aan ‘kunst om de kunst’. Maar de sentimentaliteit
van de neo-romantische cliché-dweperij dreigt wel eens plaats te maken voor de
sentimentaliteit van l'art pour l'art, van de preciositeit, van de voor ons evenmin
genietbare dweperij van de kleinood-aanbidder, de ‘fijnproever’.
Ware het tot de individualisten van de jaren tachtig, over heel Europa, kunnen
doordringen, dat ook zij een tot de burgerklasse beperkt groepsfenomeen, een sociaal
reactieverschijnsel vormden, dan hadden zij zich wellicht in hun diepste aspiraties
beledigd, in hun profeten-houding gefrustreerd gevoeld. Hun zelfzekerheid ware er
door
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ondermijnd geweest, doch hun werk misschien verlost van het té bewuste, dat ons
thans als overdrijving verschijnt.
Wilde is op zijn best waar hij het niet al te ernstig meende, waar hij soms vergat
de volmaakte literator te moeten zijn. Zijn Portrait of Dorian Gray werd zeer vlug
geschreven, toen een Amerikaans tijdschrift hem een hoog honorarium aanbood voor
een lang verhaal van zijn hand. Toen het te kort uitviel, werden hele stukken ingelast.
Dit alles maakte het boek niet minder één en als kunstwerk niet minder enig in zijn
soort. Het geeft ons een weinig verheffend idee van de mentaliteit van Wilde's
tijdgenoten, dat het een explosie van ergernis verwekte en een schandaalsucces.
Zeker niet volkomen bewust, maar daarom niet minder pakkend duidelijk heeft Wilde
zich hier neergeschreven: in Lord Henry, in Dorian Gray en in diens portret zien wij
aspecten van zijn eigen geestelijke gestalte. Lord Henry, de beminnelijke spotter en
schoonheidsgenieter, die trots alle destructieve geestigheid nooit zelf iets zal
ondernemen tegen de door hem zo gehekelde levenswijze omdat hij zelf er het product
van is en er ook niet buiten kan. Maar die onherroepelijke verwoestingen aanbrengt
in het leven van een jong mens, die zijn doctrine van amoreel egotisme gaat toepassen:
Lord Henry wil dit niet zien, vooraleer het te laat is. Het kan niet anders, of Wilde
heeft diep in zich aangevoeld, dat zijn levensbeschouwing tot zelfdestructie leidde;
maar hij werd door de beleving van de ondergang en ontbinding van zijn
persoonlijkheid aangetrokken als door iets fataals, noodzakelijk volgend op de cultus
van egoïstisch schoonheidsgenot. Bij de ineenstorting van deze superman op de
vooravond van zijn proces stootte men op een onverklaarbare willoosheid: zijn
vrienden hadden voor alles gezorgd, zelfs voor een speciaal jacht, dat hem naar
Frankrijk zou brengen; de autoriteiten verlangden, dat hij hen door het land te verlaten
op elegante en bescheiden wijze uit een vervelende situatie zou helpen. Wilde
herhaalde: ‘Ik kan niet. Ik kan niet’. Heeft iemand er ooit aan gedacht, dat zijn houding
misschien alleen te begrijpen is uit het van Pater geërfde credo? Dat hij meende de
ondergang noodzakelijk te moeten ingaan, zoals een vuur opbrandt en zichzelf
vernietigt?
Wilde hield zijn drama's voor groter meesterwerken dan zijn blijspelen. Toch zullen
alleen zijn blijspelen fris en actueel blijven. Daar is hij onbekommerd, heeft plezier
aan zijn werk, schrijft voor succes en geld, - en verovert zijn publiek, evenals dat
van de komende generaties, met zijn sprankelende geestigheid. Daar was hij zichzelf
met zijn deugden en gebreken, en niet de super-artist en super-aestheet die hij wilde
zijn. Te midden van de hopeloze mediocriteit van het Engelse
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toneel tegen het eind van de vorige eeuw, is die plotselinge irruptie van geestigheid
en leven een soort mirakel.
Toch zijn de intrige's allesbehalve oorspronkelijk; Wilde houdt zich aan populaire,
oude gegevens: quiproquo's, ouders of kinderen die teruggevonden worden,
steunpilaren der maatschappij, wier carrière op een initiële oneerlijkheid rust. Ook
de toneelsituaties zijn de oude, maar de onverwachte en snedige humor maakt ze
onweerstaanbaar. De structuur van Wilde's ‘zetten’ is doorzichtig, zijn geestigheden
en spotternijen volgen bepaalde eenvoudige schema's, hun voorraad is niet zo
onbegrensd, dat ze altijd nieuw zijn. Integendeel: ze worden herhaaldelijk opgedist,
vaak zonder de minste variatie. Maar men beleeft er genoegen aan omdat ze ‘zitten’,
omdat ze ‘anti-cliché's’ zijn, die bevrijden van het irriterend apodictische der oude
cliché's. Na de dood van hun gemaal b.v. wordt het haar van voorname ladies helemaal
blond. Mensen dwalen af op het pad der deugd. Ervaring is de naam, die men aan
zijn fouten geeft. Vrouwen zijn sfynxen zonder geheim. Grote dwaasheden gebeuren
altijd uit nobele motieven. Natuurlijk zijn is een moeilijke pose. Men heeft
tegenwoordig geen respect meer voor de jeugd. Amerika is een paradijs voor de
vrouwen: daarom haasten ze zich, zoals Eva, er uit weg te komen. Een held verklaart:
‘Ik ben absoluut trouw, uitgenomen in mijn affecties’. ‘Ik ben tegen alles bestand,
uitgenomen tegen bekoring’. Een heldin: ‘Ik zal het u zeggen, op voorwaarde dat ge
me plechtig belooft, het aan iedereen voort te vertellen’. ‘Hij verklaarde, dat ik de
eerste vrouw was, die hij bemind had; ik was toen nog jong en onervaren, en dus
geloofde ik hem niet’.
Hoewel de helden typen zijn, geen karakters, bezitten deze blijspelen de voor een
blijspel eminente kwaliteit te amuseren, te doen lachen, en meer nog: te doen
glimlachen.
Telkens opnieuw werd er op gewezen, welke scherpe aanvallen die stukken bevatten
tegen de hypocrisie van de tijd. Dit is echter een ongelukkige qualificatie, een
kleinering van hun reële en zeer menselijke diepgang. Want, bevatten die stukken
niets méér, dan waren zij trots al hun glans reeds verouderd. Doch wij beleven er
telkens de enigszins droevige waarheid-van-alle-tijden, dat de vromen en
rechtvaardigen in een gemeenschap ook zo vaak de meedogenlozen en hardvochtigen
zijn, die alleen medelijden kennen in zelfaanbidding, die bereid zijn alle offers te
brengen voor hun principes, hetgeen gewoonlijk wil zeggen, dat ze bereid zijn hun
medemensen te vervolgen, te beoordelen, en harteloos van zich af te stoten. Terwijl
de zondaars, die niet erg fier kunnen gaan op principes, tenslotte goed en begrijpend
blijken te zijn, bijspringen en werkelijk helpen in moeilijke situaties, in laatste instantie
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vaak de ‘eer’ der rechtvaardigen redden door te beletten, dat een zorgvuldig verborgen
of genegeerde zonde aan het licht komt, of dat ze in obstinaat wanbegrip onherstelbaar
kwaad zouden aanrichten. In zijn De Profundis stelt Wilde zich Christus tot voorbeeld,
en ziet in Hem de kunstenaar en de individualist: hoeveel warer en hoeveel dichter
stond hij onbewust bij Christus door zijn sympathie voor de zondaars.
Wilde werd tot twee jaar tuchthuis veroordeeld voor homosexualiteit. Hoewel de
afwijking niet minder verspreid was in het Londen van 1890 dan in het Berlijn van
1955, werd haar aspect van psychologische ziekte toen nog helemaal niet erkend.
Erger dan de veroordeling was het feit, dat de weldenkende afgunstigen er van gebruik
maakten om de schrijver, zijn werk, zijn bezit, zijn naam en die van zijn familie (zijn
kinderen kregen een andere naam, en moesten in het buitenland studeren) zo definitief
mogelijk te vernietigen. Tegen het eind van zijn gevangenistijd schreef hij zijn
Epistola: in carcere et vinculis, bekend als De Profundis. De eerste complete uitgave
er van verscheen in 1950. En voor dit document alleen reeds mag de mensheid Wilde
dankbaar zijn. In de jaren van zijn triomf had hij het lijden gevlucht en egoïstisch
gezocht naar steeds nieuw genot; en hij die eenmaal zijn tijd beheerste voor alles wat
schoonheid, smaak en levenskunst betekende, hij, ‘een koning van het woord, vond
nu geen woorden meer voor zijn schaamte en zijn smart’. Na opstandigheid en
vertwijfeling heeft hij geleerd dat er voor hem enkel nog lijden is, steeds lijden, en
dat dit lijden goed is. Dat hij enkel zichzelf en vrij zal worden, wanneer hij het
helemaal ondergaat en in zich opneemt, wanneer hij zich laat louteren en vermalen
door de smart. En het werkelijk pathetische van dit document is misschien juist, dat
Wilde, zo dicht bij het licht van de verlossende waarheid, zo oprecht en gebroken,
onweerstaanbaar in wat hij schrijft wordt meegesleept door zijn oude cultus voor het
schone woord, dat hij in zijn diepste leed niet nalaten kan als Narcissus nogmaals
zichzelf te spiegelen, dat zijn verleden zich wreekt, zoals hij het in zijn Dorian Gray
en in zijn sprookjes symbolisch voorvoeld had.
Daarom zijn Wilde's sprookjes wellicht het diepste en zuiverste deel van zijn oeuvre.
In deze sprookjes heeft hij zich volledig, ook in zijn ernst, kunnen uitdrukken, omdat
hij het onder de vorm van symbolen kon. En menigmaal pakken zij ons des te sterker,
als wij er profetisch de wet in uitgedrukt zien, die zich eenmaal aan hemzelf zou
voltrekken. In The Young King en The Birthday of the Infanta, in The Fisherman
and His Soul en The Star Child, in The Happy Prince en The Selfish
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Giant leren de sprookjeshelden, dat de weg naar de vreugd door het leed heengaat,
dat zij niet in kracht maar in goedheid de volkomenheid van hun bestemming vinden,
dat het geluk in het geven uit liefde bestaat en niet in het krijgen, en dat zij daartoe
slechts komen op een heel andere wijze, dan zij zichzelf hadden voorgesteld. En in
de glimlachende weemoedigheid van het sprookje (‘het is immers niet gebeurd’)
ontdekken de helden dit alles eerst aan het slot: wanneer zij na veel pijn en avonturen
eindelijk de waarheid van hun hart herkennen, dan is hun bestemming ook voleindigd
en hun leven voltooid, - dan is het sprookje uit.
Wij vragen ons af, of de klaagliteratuur over Wilde's laatste levensjaren in
ballingschap en zijn vroege dood niet irreëel is: ‘Wat had zijn genie ons niet kunnen
schenken, indien men hem niet zo meedogenloos had uitgestoten en geknakt!’
Gedurende de plechtigheid van laatgekomen publiek eerherstel in Londen sprak Sir
Compton Mackenzie: ‘I think to-day we are better, and I think we have had a great
lesson’4). Zou Wilde hem niet hebben geantwoord, dat ervaring de naam is, die wij
geven aan onze fouten, en dat ons verlaat goed inzicht maar al te vaak ontspringt uit
de onherroepelijkheid van het begane kwaad?
Wilde kon alleen scheppen in een atmosfeer van geestelijke schittering, succes en
sympathie. Maar ook al waren zijn tijdgenoten hem dit alles blijven schenken, hij
zelf had het geloof er aan verloren. Zijn menselijke wereld met haar illusies was in
elkaar gestort, en er was niemand om hem te leren, dat dit juist het begenadigd
ogenblik was om een andere wereld te bouwen, niet in de symboolfiguur van een
sprookje, doch in de werkelijkheid5).

4) Ik geloof dat wij thans beter zijn, en ik geloof dat wij een grote les hebben geleerd.
5) Ook Wilde's essai's zijn merkwaardig en van zeer grote betekenis, zowel om hun inzichten
als om menige praegnante uitdrukking. Ze werden hier echter niet nader vermeld, omdat
Wilde's ideeën over kunst en kunstschepping een afzonderlijke studie zouden vragen.
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Het einde van de neutraliteitspolitiek
De voorbereiding van de Duitse aanval op Nederland en België in
1940
door C.T. de Jong, hist. drs
DE Duitse aanval op Nederland in Mei 1940 vloeide voort uit een weloverwogen en
lang van te voren beraamd plan tot schending van de Nederlandse neutraliteit. Voor
een onderzoek naar het tijdstip, waarop dit plan zich voor het eerst begon te
kristalliseren, is het niet voldoende alleen de officiële documenten, welke ons tot het
jaar 1938 terugvoeren, te raadplegen. Veertien jaar voor de zomer van 1938, in 1924,
schreef de latere Rijkskanselier en Führer van het Duitse Rijk, Adolf Hitler, zijn boek
Mein Kampf in de gevangenis van Landsberg aan de Lech. De geschiedenis heeft
aangetoond van hoe grote betekenis als geschiedbron dit qua opzet zo vormeloze en
qua gedachtengang zo ondiepe boek vormt. Afgezien van de tientallen bladzijden
verwarde en rommelige tweedehands ideeën, presenteerde Hitler namelijk in dit
politieke handboek op duidelijke wijze de schets van zijn toekomstige politiek.
Onverbloemd geeft hij te kennen dat Duitsland zonder expansie ten gronde moet
gaan en dat deze expansie noodzakelijkerwijs ten koste zal moeten zijn van andere
landen. Hitler was primair een politiek denkend mens, een ware ‘nihilist van de
macht’1), voor wie de staatsraison - vereenzelvigd met en geïncarneerd in zijn eigen
persoon - de hoogste wet betekende. ‘De buitenlandsche politiek van den volkschen
staat’, zo kenmerkte Hitler het karakter van de buitenlandse politiek der
nationaal-socialisten, ‘dient het bestaan van het in dezen staat begrepen volk mogelijk
te maken, door tusschen de getalssterkte en groeikracht van het volk eenerzijds, en
quantiteit en qualiteit van zijn grondgebied anderzijds een zoodanig gezond en
natuurlijk evenwicht tot stand te brengen, dat dit volk bestaan kan’2). Hitler achtte
het vanzelfsprekend dat dit nieuw te scheppen evenwicht niet zonder strijd verkregen
zou worden. Andere staten zouden het hoofd in de schoot moeten leggen, want, aldus
Hitler: ‘Wij zijn, om het duidelijk te zeggen, niet de politie-agenten, die voor de
“arme kleine naties” moeten opkomen, maar de soldaten van ons eigen volk’.
Zo was het programma al in 1924 aangekondigd. Als de richting van de Duitse
expansie geeft Hitler in zijn Mein Kampf het Oosten aan, de richting van de
eeuwenoude Duitse kolonisatie sedert de veroveringstochten van de Duitse Orde.
Over een uitbreiding van grondgebied in

1) Erwin Faul: Hitler's Ueber-Machiavellismus, in Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1954,
4, p. 367 e.v.
2) A. Hitler: Mijn Kamp. Amsterdam, 3e druk, z.j., p. 793.
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Westelijke richting wordt niet gesproken, maar tien jaar later is dat anders geworden.
In Januari 1933 was de profeet van Landsberg Rijkskanselier van Duitsland en na
de dood van ‘der alte Herr’, de nominale Rijkspresident von Hindenburg, trok hij de
hoogste macht aan zich. Begin 1934 ontving Hitler een van zijn geestverwanten en
medestrijders, Hermann Rauschning, in Berlijn en voerde tal van gesprekken met
hem. Rauschning, die spoedig het nationaal-socialisme de rug toekeerde, publiceerde
in 1939 de inhoud van zijn gesprekken met Hitler3). Dit in 1939 nog te weinig au
sérieux genomen boek is na de oorlog gebleken van een verbluffende exactheid te
zijn geweest en als geschiedbron van onbetwijfelbare waarde. Het gehele plan de
campagne, zoals dit vanaf 1938 werd uitgevoerd, vinden wij in grote lijnen terug in
deze openhartige conversaties tussen Hitler en Rauschning. In 1934 sprak Hitler niet
meer alleen over het Oosten. ‘Wij hebben ruimte nodig om ons onafhankelijk te
maken van elke mogelijke politieke groepering en alliantie. In het Oosten moeten
wij de heerschappij hebben tot aan de Kaukasus en Iran. In het Westen hebben wij
de Franse kust nodig. Wij hebben Vlaanderen en Holland nodig.... Wij moeten Europa
overheersen of als natie desintegreren, terugvallen in de chaos van kleine staten’.
Vooral op het bezit van Nederland bleek Hitler thans, in 1934, zeer gesteld omdat
hij daar zijn lucht- en duikbootbases tegen Engeland kon bouwen. Triomfantelijk
voorspelde hij Rauschning, die ademloos toehoorde, dat hij in minder dan acht uur
zou doorbreken naar de Hollandse kust.
Er bestaan geen aanwijzingen dat Hitler tussen 1934 en 1938 zijn Generale Staf
opdracht gaf om een aanval op Nederland of België voor te bereiden, al mogen wij
aannemen dat het in 1934 tegen Rauschning geuite denkbeeld nooit geheel uit Hitler's
hoofd is verdwenen. Vast staat echter slechts dat op 25 Augustus 1938 een zeer
geheim memorandum van de Duitse luchtmacht er op aandrong de mening van het
leger te leren kennen over een eventuele bezetting van Nederland en België en de
tijd waarin dit zou kunnen geschieden4). Het document stelt vast dat Nederland en
België thans van veel meer belang zijn voor de oorlogvoering in het Westen dan
tijdens de 1ste Wereldoorlog en wel als vooruitgeschoven basis tegen Engeland.
Nederland en België in Duitse handen ‘zouden een buitengewoon voordeel bieden
in de voortzetting van de oorlog tegen Engeland zowel als tegen Frankrijk’. Dit
luchtmachtdocument werd opgesteld tijdens de crisis rondom Tsjecho-Slowakije,
toen ernstig rekening gehouden moest worden met een Frans-Britse interventie. In
Maart 1939 werd de rompstaat Tsjecho-Slowakije bij Duitsland ingelijfd en de
gevreesde geallieerde interventie bleef uit.
Om de onrust in het Westen weg te nemen, had Hitler op 28 April 1939 plechtige
garanties aan de Lage Landen gegeven. Maar nog geen maand later, op 23 Mei,
verzamelde hij in de Rijkskanselarij zijn hoogste militaire leiders om zich heen en
zette hun uiteen dat het, gezien de

3) H. Rauschning: Hitler speaks. London 1939.
4) Doc. (Neurenberger proces) PS-375.
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politieke en militaire situatie na een Duitse aanval op Polen, noodzakelijk was om
terstond en bliksemsnel Nederland te bezetten en op Nederlands gebied een voorste
verdedigingsgordel aan te leggen5). Alle neutraliteitsverklaringen moesten terzijde
worden geschoven. Bovendien zouden, volgens Hitler, indien Duitsland Nederland
en België niet bezette, de Westelijke mogendheden deze landen wel onder druk
plaatsen. Dat Hitler van plan was om na het uitbreken van een oorlog Nederland te
bezetten, vertelde hij niet aan zijn toch al sceptische bondgenoot graaf Ciano, de
Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, die hem op 12 en 13 Augustus 1939 in
Berchtesgaden bezocht6). Aan Ciano werd alleen verteld dat Nederland zonder twijfel
energiek zijn neutraliteit zou verdedigen, uit angst voor een verlies van de koloniën
aan Japan en dat bovendien de vele rivieren en kanalen Nederland ongeschikt maakten
als operatiebasis. Ook in een toespraak, welke Hitler op 22 Augustus 1939 in
Berchtesgaden hield voor zijn opperbevelhebbers, wees hij er op dat Nederland en
België ‘hun neutraliteit met alle middelen zullen verdedigen’ en dat Engeland en
Frankrijk de neutraliteit van deze landen niet zouden schenden7). Aangezien Hitler
op 22 Augustus in alle openhartigheid kon spreken en dit ook ongetwijfeld deed,
moet men aannemen dat hij toen inderdaad overtuigd was van de oprechte Nederlandse
wil tot neutraliteit.
Desalniettemin gaf Hitler al kort na het begin van de Tweede Wereldoorlog
opdracht een aanval in het Westen voor te bereiden. In de laatste dagen van September,
toen de veldtocht tegen Polen zijn einde naderde, vatte hij het plan op in het Westen
zo spoedig mogelijk aan te vallen. Op 27 September deelde hij deze plannen aan zijn
militaire leiders mee, maar enkelen onder hun, o.m. generaal Keitel, waren reeds
eerder van de plannen op de hoogte8). Hitler's drijfveer was vooral om zijn voorsprong
op het Westen uit te buiten en te vergroten. Daarnaast speelde bij sommigen, b.v.
generaal Jodl, ook de vrees een rol dat de Engelsen en Fransen door Nederland en
België naar het vitale Roergebied zouden doorstoten. De herhaalde nachtelijke
vluchten van geallieerde vliegtuigen over Nederlands en Belgisch gebied versterkten
deze groep in haar opvatting dat Nederland niet werkelijk neutraal was. Hitler noemde
op 27 September geen aanvalsdatum, maar generaal Jodl deelde aan zijn staf mee
dat de Führer aanvankelijk een begin van het offensief op 15 October had geëist9).
Door transportmoeilijkheden kon de aanval toen niet doorgaan.
Veel enthousiasme was er voor Hitler's offensieve plannen niet, noch bij de Duitse
stafofficieren, die na de Poolse veldtocht op een spoedige vrede met Engeland
rekenden en bovendien het Duitse leger nog niet sterk genoeg achtten voor een
offensief in het Westen, noch bij vele oudere diplomaten als een von Weizsäcker en
de gebroeders Kordt, noch bij de burgerbevolking. Velen stond de grote
verontwaardiging,

5)
6)
7)
8)
9)

Doc. L-79.
Doc. PS-1871.
Doc. PS-798.
J. Wheeler-Bennett: The nemesis of power. London 1953, p. 463, noot 1.
B. von Lossberg: Im Wehrmachtführungsstab. Hamburg 1949, p. 45.
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welke destijds in 1914 de Duitse inval in België had gewekt, nog te duidelijk voor
ogen en voor een herhaling hiervan waarschuwde von Weizsäcker met klem zijn
chef von Ribbentrop10). Voor redelijke adviezen waren echter zowel von Ribbentrop
als Hitler zelf doof.
Zo gaf Hitler op 9 October 1939, ondanks zijn plechtige neutraliteitsgaranties, zijn
eerste order voor een aanval op de Lage Landen11). In deze order zette hij uiteen, dat
langer uitstel van een offensief alleen maar het Westen kon versterken en dat derhalve
een aanval op het Westfront voorbereid moest worden. Op 10 October werd de
‘Aanwijzing nr 6’ van de voorgaande dag aan de drie weermachtsonderdelen
verzonden en vervolgens werd door de generaals von Brauchitsch en Halder,
respectievelijk opperbevelhebber en stafchef van het Duitse leger, een aanvalsplan
uitgewerkt, dat op 19 October gereed kwam. Dank zij de recente onderzoekingen
van de Belg Jean Vanwelkenhuyzen kennen wij de inhoud van dit eerste plan12).
Evenals in 1914 zou de rechtervleugel van de Duitse legers een grote
omsingelingsbeweging uitvoeren. Drie divisies zouden naar Utrecht opmarcheren
en vandaar, indien mogelijk, naar Rotterdam en Amsterdam. Drie Duitse legers
kregen de taak om de Belgische legers te verpletteren. Zodra Hitler, op 21 October,
van dit aanvalsplan kennis kreeg, verzette hij er zich met kracht tegen. Voor een
bezetting van Nederland had hij nog geen belangstelling. Hij vreesde dat een aanval
ten Noorden van de grote rivieren zou vastlopen op de Nederlandse inundaties. Wel
wilde hij door Zuid-Limburg trekken teneinde om Luik te kunnen heentrekken. Deze
doortocht over Nederlands gebied hoopte hij mogelijk te maken door een compromis
met de Nederlandse regering. Zo ontstond op 29 October een tweede Duitse
aanvalsplan, wederom voornamelijk door generaal Franz Halder uitgewerkt, dat
voorzag in een opmars door Zuid-Limburg en België.
De aanval op de Lage Landen werd eind October vastgesteld op 12 November.
Het verzet van de Duitse militaire leiders, vooral die van het Oberkommando des
Heeres, baatte niets. Op 27 October brachten von Brauchitsch en Halder hun bezwaren
bij Hitler naar voren, waarbij zij vooral wezen op de slechte weersomstandigheden13).
Hitler echter bleef doof voor redelijke argumenten, ook toen op 5 November von
Brauchitsch zich nog eens alleen naar hem begaf en daarbij duidelijk er op wees, dat
de Duitse infanterist in Polen van een veel minder aanvallende geest was bezield
geweest dan zijn voorganger in 1914. Dit was een regelrechte aanval op het
nationaal-socialistische leger. Hitler zette zijn opperbevelhebber woedend buiten de
deur, na hem op brute wijze de mantel te hebben uitgeveegd. Koppig bleef hij er op
aandringen, dat de aanval 12 November zou beginnen, zodat binnen een week de
hele Duitse oorlogsmachine op volle toeren zou moeten gaan draaien. Po-

10) E. von Weizsäcker: Erinnerungen. München 1950, p. 270.
11) Doc. C-62.
12) De heer Jean Vanwelkenhuyzen was zo welwillend mij, in een schrijven van 15 Maart 1955,
de hoofdlijnen van dit eerste Duitse plan mee te delen. Het tweede Duitse plan, van 29
October, is bekend: Doc. 2329-PS.
13) H. Greiner: Die Oberste Wehrmachtführung 1939-1943. Wiesbaden 1951, p. 65.
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gingen om Hitler onschadelijk te maken, op touw gezet door conspirerende officieren
en diplomaten, faalden. Het weer kwam echter te hulp: de herfst van 1939 was zeer
regenachtig en de winter viel vroeg in. Aangezien Hitler's meteorologen, die dagelijks
kwamen rapporteren, hem geen duurzaam goed weer konden beloven, zag Hitler
zich gedwongen op 7 November het offensief af te lasten. Verschillende gegevens
wijzen er duidelijk op dat een offensief in November nooit die kans van slagen zou
hebben gehad als dat van Mei 194014). Noch de Duitse strijdkrachten noch de
oorlogsindustrie waren hiertoe reeds voldoende ontwikkeld.
Uitstel was voor Hitler nog geen afstel. Na 7 November werd de aanvalsdag telkens
slechts met enkele dagen tussenruimte verschoven, tot respectievelijk 19 November,
22 November, 26 November en 3 December. Op 20 November gaf Hitler een nieuwe
Aanwijzing nr 8 voor de aanval op de Lage Landen, waarbij het denkbeeld van 29
October om alleen Zuid-Nederland te bezetten vaarwel werd gezegd. Hermann
Goering, de opperbevelhebber van de Duitse luchtmacht, was het die zich tegen deze
beperkte conceptie had verzet en op 30 October en 11 November zijn stafchef,
generaal Jeschonnek naar Hitler had gezonden om hem er op te wijzen dat het
Roergebied alleen effectief beschermd kon worden door zover mogelijk in Nederland
door te dringen. Hitler, die voor het belang van het Roergebied steeds een open oog
had gehad, gaf toe. Op 15 November liet hij generaal Keitel, de chef van het
Oberkommando der Wehrmacht, een nieuwe instructie aan de drie opperbevelhebbers
zenden met de opdracht dat Nederland, na een bijzonder bevel, bezet moest worden
tot aan de Grebbe-Maaslinie. De Vesting Holland, het centrum van Nederland, zou
niet worden bezet. Daarna zou het van het politiek en militair gedrag van de
Nederlanders en van de effectiviteit van hun inundaties afhangen, of het doel nog
verder doorgevoerd zou worden15). Admiraal Canaris, de chef van de Duitse Abwehr
en een van de voornaamste samenzweerders tegen Hitler, wist al op 16 November
aan zijn medestander Gisevius het nieuwtje te vertellen ‘dat nu heel Holland en niet
enkel het vooruitstekende stuk bij Maastricht bezet zal worden’16). Op 20 November,
in de reeds genoemde Aanwijzing nr 8, verviel ook het bijzonder bevel dat voor een
aanval op Nederland door de Duitse legers afgewacht moest worden. Alle maatregelen
tegen Nederland waren nu vrijgegeven. Boden de Hollanders geen verzet, dan moest
de opmars een vreedzaam karakter dragen. Wat België betreft, werden in het nieuwe
plan van 15 en 20 November enige operationele wijzigingen aangebracht. Deze waren
evenwel lang niet zo ingrijpend als het besluit om geheel Nederland tot aan de Vesting
Holland te bezetten. Een algehele verovering van België heeft steeds in Hitler's
voornemen gelegen; alleen in de wijze van uitvoering zijn enkele malen wijzigingen
gebracht.
Zo was er sinds Augustus 1939 heel wat veranderd in de Duitse plannen ten aanzien
van Nederland. Hitler's Aanwijzing nr 1 van

14) K. von Tippelskirch: Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Bonn 1954, p. 30.
15) Greiner, p. 95.
16) B. Gisevius: Tot het bittere einde. Utrecht z.j., dl. II, p. 706.
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31 Augustus 1939 had nog een absolute respectering van de Nederlandse neutraliteit
voorgeschreven. Op 19 October was het de bedoeling heel Nederland te bezetten,
op 29 October alleen nog de Zuidelijkste punt van Nederland. Medio November
dreef de luchtmacht door dat Nederland, na een bijzonder bevel, in ieder geval tot
aan de Grebbe-Maaslinie bezet zou worden. En nu, op 20 November, was ook het
bijzonder bevel vervallen. Op 23 November ontbood Hitler nogmaals zijn generaals
in de Rijkskanselarij en hield een fel oorlogszuchtige rede, waarin hij uiteenzette dat
Engeland en Frankrijk zo snel mogelijk aangevallen zouden moeten worden17).
Gebeurde dit niet, dan zouden deze landen zelf tot een offensief overgaan en wellicht
zelfs via de Lage Landen het Roergebied aantasten. De Nederlandse en Belgische
neutraliteit hadden niets te betekenen, want daar bekommerde toch niemand zich
meer om na een gewonnen oorlog. Het was nu, zo zei Hitler, er op of er onder. De
echo van Hitler's forse rede beluisteren wij in een stafoverzicht van twee dagen later,
opgesteld door admiraal Raeder, eerst een heftig tegenstander van een offensief in
het Westen: ‘Door middel van een offensieve actie in het Westen en een opmars in
het gebied van de Franse Kanaalkust, moeten wij trachten gunstige strategische bases
te verwerven voor een offensieve oorlog tegen Engeland met U-boten, mijnen en
vliegtuigen. Door het Noord-Duitse front naar het Westen uit te breiden, kan de Roer
- de Achilleshiel van de bewapeningsindustrie - verdedigd worden.
Neutraliteitskwesties zijn irrelevant in geval van overwinning’18).
Maar ook na 23 November moest Hitler wederom het hoofd buigen voor het weer.
Op 27 November werd de aanval uitgesteld tot 9 December, op 4 December tot 11
December en daarna tot 17 December, 1 Januari en 10 Januari. De opmarswegen in
het Westen waren onbruikbaar voor voertuigen en pantserwagens. In de tweede week
van Januari veranderde het weer evenwel. De koude, welke de regen en modder
verdreef en de Franse troepen binnen hun verwarmde winter-kwartieren hield,
begunstigde thans de Duitse plannen. Een door Keitel ondertekend bevel van 11
Januari 1940 deelde aan de Weermachts-onderdelen mee, dat de Führer op 10 Januari
bevolen had om op 17 Januari in het Westen aan te vallen. Het leger en de 7de
Vliegerdivisie, een nationaal-socialistisch keurkorps, kregen opdracht om na het
kenwoord ‘Einsatz Festung’ de hele Vesting Holland te veroveren. Het plan om ook
de Vesting Holland, dus het hele Nederlandse grondgebied, te bezetten, was gerijpt
onder druk van de Duitse luchtmacht, welke betoogde dat indien Duitsland deze
sector van Nederland onbezet liet, de Engelsen hiervan wellicht zouden gebruik
maken om zelf de Vesting Holland te bezetten. De Duitse luchtmacht kreeg verlof
om reeds vanaf 14 Januari over Nederlands en Belgisch gebied te vliegen teneinde
de Noord-Franse vliegvelden te bestoken.
Op 17 Januari gebeurde er echter weer niets, omdat Hitler's meteorologen hun
mening herzagen en geen spoedige periode van duurzaam

17) Doc. PS-789.
18) Führer Conferences on Naval Affairs 1939-1945. In: Brassey's Naval Annual 1948, p. 61.
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mooi weer konden garanderen. Zo werd op 13 Januari de aanval verschoven tot 20
Januari en daarna horen wij over de aanval op de Lage Landen vrijwel niets meer
tot 7 Mei 1940. Behalve het weer was er trouwens voor de Duitsers nog een tweede
kink in de kabel gekomen. Op 10 Januari namelijk maakte een Duits vliegtuig met
twee officieren aan boord een noodlanding op Belgisch gebied, bij Mechelen aan de
Maas19). De twee Duitse vliegers bleken in het bezit van een aantal zeer geheime
documenten, welke een Duits aanvalsplan tegen Nederland, België en Luxemburg
behelsden. Door deze onverwachte gebeurtenis, waarover Hitler in razernij ontstak,
toen generaal Jodl hem op 11 Januari de onheilstijding meldde, was een deel van het
Duitse aanvalsplan gecompromitteerd.
Men vroeg zich te Berlijn af wat er thans moest gebeuren. Toch aanvallen, voordat
de Westelijke landen tijd hadden gehad hun tegenmaatregelen te nemen? Een ogenblik
schijnt Hitler deze oplossing te hebben overwogen, maar zijn meteorologen konden
hem, zoals gezegd, geen goed weer garanderen. Dit gaf de doorslag en zo besloot
Hitler op 20 Januari het offensief definitief tot de lente uit te stellen. Van de nood
werd nu tevens een deugd gemaakt door de tegenstander te misleiden omtrent Hitler's
eigenlijke plannen en hem zo op een dwaalspoor te brengen. Onder leiding van
admiraal Canaris werden langs allerlei kanalen aan de Geallieerden berichten
toegespeeld, welke de indruk moesten wekken dat Hitler een herhaling van het
veldtochtplan van 1914 van plan was. Gesuggereerd werd dus, dat het Duitse leger
een grote omvattende operatie zou uitvoeren, waarbij aan de rechtervleugel van de
Duitse legers de kardinale rol was toegewezen, overeenkomstig het oorspronkelijke
denkbeeld van Schlieffen in 190520). In werkelijkheid was al voor 10 Januari 1940
het hele Duitse aanvalsplan gewijzigd. Hitler was eind October 1939 reeds op het
denkbeeld gekomen om ten Zuiden van Luik een doorbraak te forceren in de richting
van Reims en Amiens of van Sedan. Hij zette door dat deze variant door het
tegenstrevende Oberkommando des Heeres werd bestudeerd en uitgewerkt in de
Aanwijzing nr 8 van 20 November. Onafhankelijk van Hitler had generaal von
Manstein, de stafchef van von Rundstedt's Legergroep A, een veel grootser en
origineler plan in de zelfde geest geconcipieerd, namelijk om in plaats van een
grootscheepse omsingelingsoperatie, met gemotoriseerde en gepantserde eenheden
door de Ardennen te breken in de richting van Sedan. Op 17 Februari 1940 kreeg
von Manstein de gelegenheid Hitler zijn ideeën voor te leggen en deze vielen terstond
in vruchtbare bodem. De in Mei 1940 uitgevoerde operatie vond dan ook plaats
volgens het concept van von Manstein en Hitler.
De noodlanding van het Duitse vliegtuig in België dwong dus niet tot wijziging
van het hele Duitse aanvalsplan, maar wel tot die van belangrijke details, met name
wat betreft de inzet van de valscherm- en

19) J. Vanwelkenhuyzen: L'alerte du 10 janvier 1940. In: Revue d'Hist. de la 2e Guerre Mond.,
no 12, October 1953.
20) Von Lossberg, p. 76. Vgl. Dagboek Jodl, 12-2-1940: ‘De documenten van de gelande vliegers
hebben de vijand nog meer in de opvatting versterkt dat het ons alleen maar aankomt op het
bezit van de Nederlandse en Belgische Kanaalkust’.
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luchtlandingstroepen. Eind October 1939 was Hitler van plan geweest deze
elitetroepen in te zetten tegen het bruggehoofd Gent, maar daartegen verzetten zich
én het leger én Goering: Gent immers lag 180 km van de Duitse grens. Nu overwoog
Hitler een tweede operatie, nl. tegen de Maasbruggen tussen Namen en Dinant, terwijl
hij op 28 November ook nog even overwoog om de 7de Vliegerdivisie tegen
Walcheren of een der Zuidhollandse eilanden in te zetten21). Marine noch luchtmacht
toonden echter interesse voor de Zeeuwse eilanden.
Op 10 Januari 1940 verscheen de stafchef van de luchtmacht, generaal Jeschonnek,
bij Hitler en wees hem op de gevaren van een afspringen van parachutisten bij Dinant,
waar de bodem zeer hard bevroren was. Jeschonnek stelde in plaats hiervan voor een
landing in het gebied rondom Amsterdam, om zodoende de Vesting Holland van
binnen uit te veroveren. Dit voorstel verkreeg, na de noodlanding van het Duitse
vliegtuig in België, actualiteit en zo besloot Hitler om Jeschonnek's plan over te
nemen. Op 14 Januari gelastte hij een luchtlanding binnen de Vesting Holland voor
te bereiden, niet echter bij Amsterdam, maar Zuidelijker, in het gebied tussen
Rotterdam en Dordrecht, met het doel de Lek- en Waalbruggen en de Moerdijk bij
verrassing te veroveren. Op 21 Januari werd dit plan definitief vastgelegd.
Sedert December 1939 hield de rusteloze geest van Hitler zich ook bezig met een
aanval op Noorwegen, maar dit betekende niet dat de Lage Landen verwaarloosd
werden. Integendeel, beide plannen werden nu tegelijk uitgewerkt. Het dagboek van
generaal Jodl is voor deze laatste periode van bijzonder belang22). Op 1 Februari
bespraken de generaals Jodl en Jeschonnek de inzet van Duitse parachutisten tegen
Nederland, waarbij vooral een gewelddadige inname van Den Haag ter sprake kwam.
De bedoeling hierbij was om met een slag Koningin en Regering gevangen te nemen
en het Nederlands Algemeen Hoofdkwartier, dat zich ook in Den Haag bevond, te
bezetten. Hitler had hiertoe besloten om landingen te verrichten in het centrum van
Den Haag, zo noteerde Jodl op 2 Februari. Enkele dagen later, op 6 Februari, dook
nog even een heel nieuw plan op: alleen de aanval op Nederland en Noorwegen zou
uitgevoerd worden en de neutraliteit van België voor de duur van de oorlog
gegarandeerd. Dit plan verviel al spoedig, waarschijnlijk omdat de aanval op
Nederland niet losgemaakt kon worden van de algemene aanval in het Westen.
Inmiddels naderde het voorjaar en daarmee het ogenblik van actie. Nu moest Hitler
beslissen of eerst de aanval op Noorwegen dan wel die op het Westen uitgevoerd
moest worden. Een gelijktijdige operatie bleek onuitvoerbaar, omdat zowel in het
Noorden als in het Westen de luchtlandingstroepen een essentiële rol zouden spelen.
Hitler overwoog eerst om de aanval op Noorwegen pas uit te voeren wanneer het
offensief in het Westen gunstige vorderingen had gemaakt, maar zijn vrees dat de
Engelsen hem in het hoge Noorden voor zouden zijn, bracht hem er toe op 3 Maart
te besluiten dat de aanval op Noorwegen vooraf zou

21) Doc. C-010.
22) Doc. PS-1809.
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gaan aan die op het Westen, zij het met slechts enkele dagen tussenruimte. Op 26
Maart preciseerde hij zijn denkbeeld: de aanval in het Noorden zou 8 à 10 April
uitgevoerd worden, die in het Westen tegen de 15de van dezelfde maand. Maar van
die enkele dagen tussenruimte bleek niets te kunnen komen, omdat de Duitse
parachutisten en transportvliegtuigen langer in Noorwegen nodig waren dan Hitler
had verwacht. Reeds op 14 April, vijf dagen na de aanval in het Noorden, besefte
hij dat zijn offensief in het Westen niet voor 21 of 22 April kon aanvangen en
uiteindelijk besloot hij te wachten tot de operaties in Noorwegen een beslissend
stadium hadden bereikt.
Dit ogenblik brak eind April aan. Nu hakte Hitler de knoop door en op 27 April
stelde hij de aanvalsdag in het Westen voorlopig vast tussen 1 en 7 Mei. Op 3 Mei
bepaalde de Führer, na een grondige bestudering van de weersvooruitzichten, dat de
aanval op zijn vroegst 6 Mei zou plaats vinden, op 5 Mei had hij eindelijk een motief
voor de schending van de Nederlandse neutraliteit gevonden en werd het tijdstip op
8 Mei vastgesteld. Het weer, de voortdurende spelbreker, werd evenwel weer slechter
en op 7 Mei moest Hitler door generaal Jodl aan de drie weermachtsonderdelen laten
berichten dat pas op 8 Mei de eerstvolgende beslissing over ‘Fall Gelb’, de codenaam
voor de aanval op de Lage Landen te verwachten was. Nog even leek het of er op
het laatste ogenblik een kink in de kabel kwam, toen er op 8 Mei verontrustende
berichten uit Nederland kwamen over intrekking van de verloven, versperring van
de wegen en uitvoering van evacuaties. Deze berichten leidden in Berlijn tot grote
nervositeit. Was het Duitse spel toch doorzien? Stonden de Britten op het punt de
Duitsers nog net voor te zijn, zoals de Duitsers hen in Noorwegen even voor waren
geweest? Moest er wederom uitgesteld worden, omdat ook het weer zich slecht liet
aanzien? Rijksmaarschalk Goering ried inderdaad een uitstel van het offensief aan
en Hitler liet zich, zeer tegen zijn zin en in strijd met zijn ‘intuïtie’ overhalen om de
aanval tot 10 Mei uit te stellen. Maar dit was dan ook zijn allerlaatste concessie, zo
gaf hij te kennen. Op 9 Mei gaf Keitel zijn laatste instructie voor Fall Gelb. Dit zeer
korte document vermeldt alleen dat de aanvalsdag was bepaald op 10 Mei te 05.35
uur. Nadat Jeschonnek op de avond van 9 Mei had gemeld dat de volgende dag op
mooi weer gerekend kon worden, werd het wachtwoord Dantzig te 21.00 uur aan de
strijdkrachten doorgegeven. De teerling was geworpen.
Interessant is tenslotte nog dat Hitler tot kort voor het offensief van plan was om,
volgens zijn oorspronkelijk idee, de Nederlandse Regering een voorafgaande
mededeling te doen over de Duitse plannen. De bedoeling was een persoonlijk
schrijven te overhandigen aan Koningin Wilhelmina, dat ‘het gebruikelijk mengsel
van dreigementen en vleierijen zou bevatten’23). Deze missie werd toevertrouwd aan
de reserve-majoor Werner Kiewitz, een gemobiliseerd Duits diplomaat. Kiewitz zelf
verklaarde na de oorlog dat, naar zijn mening, het doel van zijn

23) L. de Jong: De Duitse Vijfde Colonne tijdens de Tweede Wereldoorlog. Arnhem-Amsterdam
1953, p. 232.
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missie zou geweest zijn om er bij de Koningin op aan te dringen niet te doen vuren
op de Duitse troepen, wanneer deze de Nederlandse grenzen overschreden24). Van de
missie-Kiewitz is evenwel niets terecht gekomen. Aanvankelijk zou de zonderlinge
Duitse boodschapper per trein naar Nederland vertrekken, vervolgens per vliegtuig,
maar de Nederlandse Legatie in Berlijn en het Nederlandse Ministerie van
Buitenlandse Zaken, toch al wantrouwig over de Duitse bedoelingen, vertraagden
de uitreiking van visa aan Kiewitz en enige andere Duitsers, waaronder Richard von
Kühlmann, oud-Minister van Buitenlandse Zaken en oud-Gezant te Den Haag voor
en tijdens de Eerste Wereldoorlog25). Zodoende slaagde Kiewitz er niet meer in om
de middagtrein van 7 Mei naar Nederland te halen en van een landing per vliegtuig
wilde de Nederlandse Legatie niets weten. Een ogenblik dacht men er in Berlijn nog
over om Kiewitz per parachute neer te laten, maar de parachutist-in-spe zelf gaf, in
aanwezigheid van Hitler, duidelijk te kennen dat hij op deze wijze zeker niet aan de
aandacht van de Nederlanders zou ontsnappen en dat hij heel wat tijd nodig zou
hebben om hen duidelijk te maken dat hij geen spion, maar een diplomaat met een
opdracht was! Hitler hoorde hem zwijgend aan en gaf hem gelijk.
Volgens een tweede versie van deze geschiedenis stond Kiewitz, in de middag
van de 9de Mei, op het punt in zijn auto naar Nederland te vertrekken, toen hij door
een tegenorder van Hitler hiervan werd weerhouden. Hitler zou nl. bevreesd zijn
geworden dat zijn afgezant ontijdig in vijandelijke handen zou vallen en dat daardoor
de Duitse plannen bekend zouden raken26). Deze versie wordt echter niet bevestigd
door het veel waarschijnlijker relaas van Kiewitz zelf. Het einde van de geschiedenis
was in ieder geval dat Kiewitz in de nacht van 9 op 10 Mei naar zijn militaire post
terugkeerde. Achteraf waren de Duitsers blij dat de missie-Kiewitz niet door was
gegaan. Hierover weet Erich Kordt ons nog iets te vertellen: toen deze diplomaat en
samenzweerder tegen Hitler, op 10 Mei 1940 zijn chef Von Ribbentrop in de
‘Sonderzug Heinrich’, de speciale trein van Himmler, opzocht, ontmoette hij daar
een uitgelaten Himmler, die uitriep: ‘Wat prachtig, dat de Koningin van Nederland
niet toegegeven heeft. Het zou voor de Führer een te afschuwelijke situatie zijn
geworden, wanneer hij met de oude dame rekening had moeten houden. Misschien
had hij zich dan tegenover Holland, dat toch bij het Rijk moet terugkeren, met
halfslachtigheden tevreden moeten stellen’27).
In de avond van de 9de Mei verliet Hitler Berlijn in zijn speciale trein, op weg
naar zijn hoofdkwartier in het Westen. Enige uren later vielen de eerste bommen op
ons land. Het einde van de Nederlandse neutraliteit was aangebroken.

24) Parl. Enq. Comm., deel II B, p. 130. Vgl. A. von Hove: Achtung Fallschirmjäger. Leoni am
Sternberger See 1954, blz. 63 en 71.
25) Parl. Enq. Comm., deel I C, p. 628.
26) Greiner, p. 89.
27) E. Kordt: Nicht aus den Akten. Stuttgart 1950, p. 385.
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De mutualiteitsverenigingen in België
Historische schets en actuele moeilijkheden
door Mr J. Steyaert
SINDS de oprichting van de verplichte verzekering, einde 1944, heeft de organisatie
der ziekte- en invaliditeitsverzekering in België steeds op het voorplan der actualiteit
gestaan. Hier leest men over de groeiende financiële moeilijkheden, daar wijdt een
vooraanstaande vakbond een uitvoerig congres aan de ideologische grondslag van
deze sociale instelling; in milieu's van geneesheren is de critiek bijna nooit uit de
lucht. Geen regeringsverklaring in België gaat voorbij of het probleem wordt
aangeraakt. En onlangs nog ontstond er heel wat beroering over een verdeling van
300 miljoen door de nieuwe Minister van Arbeid, waarbij de christelijke organisaties
de scherpste protesten lieten horen en over de diepgaande wijzigingen door dezelfde
Minister aan de bestaande organisaties gebracht.
Het is er mij niet om te doen, dit alles hier uiteen te zetten. Ik wil echter even
nagaan welke de historische achtergrond is van de mutualiteitsorganisatie in België.
Een betere kennis van ontstaan en evolutie ervan zal wellicht leiden tot een juister
begrip der huidige moeilijkheden.

De toestand na de Franse Revolutie
De huidige organisatie in pyramide-vorm van mutualiteitsverenigingen (primaire
kassen), verbonden (federaties) en landsbonden (nationale unies), heeft niet steeds
bestaan. Maar toch is er in ons land steeds een of andere organisatievorm geweest
waar personen zich bij aansloten met de bedoeling, door de aaneensluiting van velen
in mogelijk onheil te voorzien.
Dit waren vroeger de ‘ghilden’ of de ‘corporaties’. De bloei van dit soort
verenigingsleven in ons land is genoegzaam bekend. Practisch hebben zij trouwens
met de huidige mutualiteiten niets meer uit te staan. Wat kon er immers, in onze
gewesten, nog overblijven van die eeuwenoude traditionele verenigingen na de Franse
wet Le Chapelier, die op 6 November 1795 in België van kracht werd? Deze wet
verbood iedere heroprichting - onder welke vorm of met welk doel ook - van om het
even welke vereniging van burgers van dezelfde stand of hetzelfde beroep. Ook de
mutualiteiten werden door dit verbod getroffen.
De schrik voor de oude corporaties, de ideeën van vrijheid en gelijkheid, die deze
wet hadden ingegeven, zouden, zoals bekend, voor de ‘kleine man’ de ergste gevolgen
hebben. Tegenover de opkomende vloed der industrialisatie, stonden de arbeiders
onbeschermd en alleen. Ook bij ziekte, nood, ongeval of overlijden. Evenals iedere
beroeps-
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vereniging of syndicaat, werd ook de oprichting van nieuwe mutualiteiten voortaan
onmogelijk. Deze wet, en meer nog de geestesgesteldheid die ze ingaf, zou jarenlang
noodlottig blijven voortregeren.
Hier en daar echter breken reeds, na 1800, enige pogingen door om enkele kleine
verenigingen op te richten. Zo wordt te Gent, op de eerste Zondag van Juni 1806,
een ‘maatschappij van onderlingen bijstand’ gesticht onder de beoefenaars der
druknijverheid1). In andere steden komen eveneens dergelijke verenigingen tot stand.
Aldus o.a. in 1808 te Lier een ‘vereniging St. Franciscus Bijstand’. Tenslotte werd
te Luik, op 26 Mei 1812, bij keizerlijk decreet, vergunning gegeven tot de stichting
van een ‘Bijstandskas voor de mijnwerkers’. De openbare overheid blijft echter
achterdochtig tegenover iedere vorm van vereniging. Zo zien wij burgemeester Pijke
te Gent de pas afsnijden aan de opgerichte vereniging. Ook het Hollands Bewind
verzette zich tegen de heroprichting der kas te Luik, na de hereniging der Nederlanden.
Er was te dien tijde geen sprake van officiële steun van staat of gemeente; de
verenigingen waren louter op zichzelf aangewezen. Slechts in twee gevallen had de
regering enig initiatief genomen. Een eerste maal, op 24 Juni 1834, toen zij de
heroprichting goedkeurde van de kas voor mijnwerkers, die eertijds onder het Frans
Bewind was gesticht. En enkele jaren later, in 1845, toen zij bij Koninklijk Besluit
een onderstandskas oprichtte voor zeelieden.
Zoals men weet was de eerste helft der negentiende eeuw de tijd van de grote
sociale armoede. Uiterst lezenswaard blijft in dat opzicht nog steeds het verslag van
Dupectiaux over de toestand van de arbeiderswereld in ons land. Een sterke
mutualiteitsorganisatie had hier onschatbare diensten kunnen bewijzen.
Maar er bestonden toen op ons grondgebied slechts 217 verenigingen, waarvan
de meeste hun leden binnen het kader van eenzelfde beroep aanwierven (drukkers,
schrijnwerkers, kleermakers, enz.). Er waren ongeveer 21.000 personen bij
aangesloten; het gezamenlijk kapitaal bedroeg 119.000 Fr. Een ongelukkige toestand,
vooral als men die vergelijkt met Engeland, waar de 33.232 ‘Friendly Societies’ in
1850 meer dan 3.000.000 leden telden, met een kapitaal van meer dan 284 millioen.

De wetten van 1851 en 1894
De sociale beroering van 1848 en de indruk van het verslag Dupectiaux waren van
doorslaggevende invloed om de laatste aarzelingen in het Parlement te overwinnen.
In 1851 kwam tenslotte de eerste wet op

1) Van de ‘compagnons’ ‘gebooren Gendtenaars’ of ‘vreemdelingen’ die sommige speciale
voorwaarden hebben vervuld, zal ‘wekelijks op elke Drukkerije en Binderije, door eenen
Ontfanger ontfangen worden eenen Decieme ofte Stuyver vlaemsch per compagnon....’. De
vereniging heeft hoofdzakelijk ziekte op het oog (art. 8): ‘Men zal uyt den Borze geven: 1)
die ziek worden.... 2) aen degene schoon zij zouden in een hospitaal vervoert worden, om te
herstellen’. Ook de ouden van dagen worden niet vergeten: al degene ‘onbekwaam geoordeeld
nog te komen werken ontfangen tot en wanneer hy in een huys van weldadigheyd zal
geraeken...., wekelijks eenen schelling courant....’.
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het mutualiteitswezen tot stand. Dit was ontegenzeglijk een stap vooruit in de goede
richting. Toch drukte hier nog steeds dezelfde hypotheeklast: de vrees voor de
heropstanding van de oude corporaties. Deze wet was dan ook een zwaar en moeilijk
te hanteren werkinstrument. Het onderwerp beperkte zich bijna uitsluitend tot ziekte
en overlijden, al moet men vaststellen dat de tekst breed genoeg was opgevat om aan
een begrijpende overheid een ruime interpretatie mogelijk te maken. Maar dit laatste
was nu juist niet het geval. Verschillende bepalingen hielden nutteloze contrôle in,
o.a. van de gemeentelijke overheid. Een ontegensprekelijk voordeel lag in het
verkrijgen van zelfstandige rechtspersoonlijkheid, maar dit voorrecht kon naar
willekeur ontnomen worden. Er waren geen subsidies vastgesteld.
De maatregelen naderhand door de regering getroffen ter bevordering van de
mutualiteiten, waren te sporadisch om diepe invloed uit te oefenen: de inrichting van
een Bestendig Comité voor raad en toezicht, de organisatie van een driejaarlijkse
prijskamp (1862), het toekennen van eretekens (1868), en - het voornaamste doch
al te late initiatief - de organisatie van propaganda-comité's (1887).
Men kan dan ook moeilijk beweren dat deze wet het geschikte middel was om de
ziekenfondsen in ons land tot hogere vlucht te brengen. De ontwikkeling van het
mutualiteitswezen ging trouwens heel langzaam.
Weinig verenigingen vroegen de wettelijke erkenning. In 1853 waren er 13, tien
jaar later 46, in 1874 waren er 133 erkende verenigingen met 19.953 effectieve leden,
en in 1886 resp. 220 met 32.042. Terwijl er in ons land in 1865 één persoon op 66
lid was van een vereniging, was deze verhouding 1 op 62 in Frankrijk, 1 op 26 in
Zwitserland en 1 op 5 in Engeland.
Tevens dient men op te merken dat de bestaande verenigingen in princiep neutraal
blijven. Zij sluiten zich niet aan bij de grote sociale ideeënstromingen die later zulk
een invloed zullen hebben op de verdere ontwikkeling van het mutualiteitswezen.
Dit neemt niet weg dat vele van de latere politieke en syndicale voormannen voor
de opvattingen van collectieve voorzorg gewonnen zijn en van sommige verenigingen
actief deel uitmaken. In 1861 en 1862 kan men te Brussel reeds het ontstaan noteren
van vrije verbonden die verschillende kassen groeperen. Later, in 1869, wordt een
eerste uitgesproken socialistische mutualiteitsvereniging te Fayt-lez-Manage opgericht.
Pas in 1889 zouden zich verschillende kassen in een socialistisch verbond groeperen
(Gent: Bond Moyson) - en drie jaar later (1891) in Henegouwen (verbond van 18
kassen). In hetzelfde jaar wordt ook de ‘Fédération des Mutualités Chrétiennes du
Hainaut’2) als eerste christen verbond gesticht.
Tegen de tachtiger jaren voelen een aantal verenigingen en personen de noodzaak
aan om nauwer contact aan te knopen bij de bestaande politieke en sociale
ontwikkeling en worden de verenigingen uitgesproken socialistisch of
christen-democratisch getint.

2) De landsbonden werden pas veel later gesticht: de Onzijdige Landsbond op 27 September
1885, de Christelijke Landsbond op 28 Maart 1906, de Socialistische op 4 Februari 1913,
de Liberale op 28 Maart 1914, Beroepsmutualiteiten op 26 September 1928.
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De heraanpassing van de oude wet kan dan ook niet lang uitblijven. Dit geschiedde
door de wet van 23 Juni 1894, die heden nog in voege is. Zij bracht een merkelijke
verbetering. Nog waren er enkele bepalingen waarbij de oude vrees steeds boven
kwam: strikte beperking van het bezit van onroerende goederen, strenge contrôle op
schenkingen en legaten. Ook een uitgebreide staatscontrôle bleef nog gehandhaafd:
jaarlijkse rekeningen, speciale dienst in het Ministerie van Arbeid. Maar het onderwerp
van de wet werd veel breder, de formaliteiten vereenvoudigd, de mogelijkheid van
staatstoelagen opgenomen, de verdeling van het maatschappelijk bezit mogelijk
gemaakt.
Sindsdien begon de gulden tijd der mutualiteit. Deze breidde zich uit tot alle lagen
der bevolking, ook handelaars en middenstanders groepeerden zich in eigen
verenigingen. Sommige waren zelfs bestemd voor vrouwen, andere voor schoolgaande
kinderen. Bij christenen en socialisten werden de mutualiteiten een integrerend deel
van de politieke organisaties. Enkele richtten volksapotheken op, andere investeerden
een gedeelte van hun kapitaal in preventoria en sanatoria en naderhand in
poliklinieken.
De verruiming van het werkterrein der verenigingen door de wet van 1894 zou
een nieuwe uitbreiding der mutualiteiten bevorderen. Inderdaad, wat zien wij?
Naarmate de verenigingen talrijker worden, en zich meer en meer in verbonden en
landsbonden organiseren, wordt ook het doel duidelijker en de hulpverlening
nauwkeuriger bepaald. Vroeger werd een vergoeding toegezegd aan wie gedurende
bepaalde tijd ziek was. Thans worden bepaalde bedragen of andere hulpverleningen
in bepaalde ziekten vastgesteld. Langs verbonden en landsbonden om kunnen grotere
uitkeringen gedaan worden in zwaardere ziektegevallen.
Bijstand bij ziekte was ongetwijfeld de eerste bekommernis van onze verenigingen.
Het is de hoofdbekommernis gebleven gedurende al deze jaren, en ook thans nog
hebben onze mutualiteiten practisch geen ander doel. Maar toch was verzekering
tegen ziekte niet de enige drijfveer. Daarnaast kon de vereniging soms ook leningen
toestaan, als spaarkas werken, bijstand verlenen in geval van ziekte van het vee of
bij mislukking van de oogst, of de gezamenlijke aankoop van landbouw- of
huishoudgerief op het oog hebben. Dergelijke verenigingen mogen wel een tijdelijke
bloei hebben gekend, thans zijn zij van geen betekenis meer. Vooral na 1944 vielen
zij zeer snel in onbruik. Wie wilde sparen of leningen aangaan, vond de
volksdepositokassen en Raiffeisenkassen te zijner beschikking. De bestaande
lijfrenteverenigingen verdwijnen thans geleidelijk. Heden zijn er nog ongeveer 2000.
Zij zetten aan tot daadwerkelijk sparen en zijn tussenpersonen tussen de leden en de
Algemene Spaar- en Lijfrentekas. Vele smelten samen: in 1952 zijn er 349
verenigingen en in 1953 verdwenen er 284 door fusie. Ook de verenigingen voor het
aankopen van huishoudgerief, kolen, meststoffen of vee - onze bucolische
geitenbonden! - behoren nog enkel tot de folklore. Er bestaan er nog hoogstens één
of twee per provincie en zij hebben practisch alle werkzaamheden gestaakt.
Volgende cijfers werpen een duidelijk licht op de aanhoudende opgang van onze
ziekenfondsen in de halve eeuw die van 1894 tot 1944

Streven. Jaargang 8

141
loopt. In 1891 waren er 412 verenigingen, in 1905 reeds 2400, en in 1919: 4127.
Naderhand valt een zekere concentratiepolitiek waar te nemen en zouden vele kassen
samensmelten: in 1925 telde men 3945 verenigingen, in 1930 nog 3502 en in 1939:
2948. Ook het ledental steeg voortdurend: in 1891 waren er circa 54.000 leden, in
1913: 510.252, in 1925: 962.286, in 1930: 1.223.266 en in 1939: 1.282.117. Deze
cijfers alleen reeds wijzen op de belangrijke plaats die de mutualiteiten in onze
samenleving innamen vóór de oorlog.

De mutualiteitsverenigingen en de verplichte verzekering tegen ziekte
Vanaf 31 December 1944, werden de bestaande mutualiteiten voor een moeilijke zij het dan niet onverwachte - taak geplaatst. De nieuwe inrichting der sociale
verzekering beoogde, voor het grootste aantal leden het bestaande systeem te
vervangen door een verplichte, en van overheidswege georganiseerde reglementering.
De landsbonden, verbonden en mutualiteiten kregen hierbij elk een opdracht
toegewezen.
De voornaamste lag bij de landsbonden. Onder de verschillende landsbonden moet
de arbeider of bediende zijn keuze doen: zij ontvangen van de Staat de subsidies en
van het Rijksfonds de bijdragen die zij dan tussen hun verbonden verdelen. Zij moeten
zorgen voor de samenstelling der vereiste reserves.
De verbonden en de mutualiteiten zelf zijn de onmisbare schakels om de
ziekteverzekering in de diepte uit te bouwen. Zij houden permanent contact met de
aangesloten leden en ontvangen hun bijdragen. Elke tak zorgt tenslotte voor een
reeks ziekte- en invaliditeitsgevallen die haar worden toevertrouwd, vanaf de gewone
dokters- en apothekersrekeningen, die aan de mutualiteiten (primaire kassen) zijn
toebedeeld, tot de zwaardere gevallen zoals tuberculose, kanker, langdurige ziekten,
wier vergoeding door verbonden en landsbonden zelf wordt verzorgd. Practisch
werken de mutualiteiten meestal als uitbetalingskassen.
Daarnaast blijven onze verenigingen ook voortwerken als vrije kassen voor alle
leden die niet onder de verplichte verzekering vallen, en ook voor alle diensten die
zij buiten de verplichte verzekering organiseren. Deze diensten hebben in hoofdzaak
betrekking op begrafenisvergoedingen, rustvergoeding bij bevalling, herstelvergoeding
na heelkundig ingrijpen of ziekte, preventieve luchtkuren voor zwakke kinderen,
vervoerkosten van zieken, enz.
De B.W. van 31 December 1944 bracht natuurlijk een gehele ommekeer teweeg,
en o.a. een gevoelige daling van het ledental der vrije verenigingen. Weldra echter
zou dit opnieuw stijgen, dank zij de uitbreiding der mutualiteitsgedachte bij nieuwe
lagen der bevolking, - o.a. bij de middenstand - maar vooral ook dank zij de
uitbreiding der bijkomende verzekeringen3). Hetzelfde stellen wij vast wanneer wij
het

3) Onze verenigingen telden in 1938: 1.332.104 leden in de primaire diensten. In 1933: 976.427
en in 1945: 363.882. In 1951 waren er opnieuw 560.423 vrije leden ingeschreven in de
diensten voor primaire ongeschiktheid en 2.400.523 in de diensten voor
begrafenisvergoedingen (dit laatste cijfer telt 70% verplicht verzekerden).
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kapitaal van de landsbonden nagaan4). Ook de bijdragen5) en staatssubsidies gaan in
stijgende lijn6). Dus naast de uitbouw der verplichte verzekering heeft de vrije
verzekering in België, een nieuwe uitbreiding gekregen, zowel door de vernieuwing
van haar ledental als door het oprichten van andere diensten.
Een ander gevolg is de politiek van concentratie en samensmelting van
verschillende mutualiteitsverenigingen.
Reeds vóór de oorlog, beseften de leiders der mutualiteitsbeweging, dat een te
grote versnippering nadelig was. De wet van 30 Juni 1923 werd dan ook aangenomen
om de fusie te vergemakkelijken. Vooral de socialistische kassen maakten er, voor
de oorlog, druk gebruik van. Na het invoeren der verplichte verzekering, zijn nog
vele verenigingen tot fusie overgegaan.
In sommige arrondissementen bewaren enkele socialistische verbonden slechts
drie primaire kassen, d.i. juist voldoende om het verbond te laten bestaan. Te ver
doorgedreven concentratie heeft echter zijn nadelige gevolgen: vooral het contact
met de leden lijdt er onder. Daarom is de neiging tot samensmelten thans aanzienlijk
verminderd7).
Dit zijn enkele aspecten van de recente evolutie van de mutualiteiten in ons land.
Het voornaamste echter ligt in de diepere betekenis der hervormingen van 31-12-1944.
Zijn deze in feite overeen te brengen met de mutualiteit zoals de wet van 1894 ze
organiseerde? Wat is daarbij overgebleven van het ideaal van solidariteit, dat de
stichters der mutualiteitsbeweging in België bezielde? Het is wel een feit dat,
naargelang de mutualiteitsidee zich ontwikkelde en de sociale evolutie in ons land
vaste vormen kreeg, de verzekering van het privé-initiatief op beperkt gebied overging
tot het georganiseerde verenigingsleven met een uitgebreide administratie en machtige
geldmiddelen. Dit bracht echter geen teloorgang van de solidariteitsgedachte mede,
zolang de administratieve zelfstandigheid en de financiële verantwoordelijkheid in
al hun consekwenties ongerept bleven bestaan.
Dit is thans niet meer het geval. Inderdaad is er zowel van bestuurlijke
onafhankelijkheid, als van financiële verantwoordelijkheid, geen sprake meer. De
opdracht die de mutualiteiten in het kader der verplichte verzekering vervullen, is
heden zo belangrijk dat deze taak in feite de verzorging betekent van een openbare
dienst. Het is geen eigen aangelegenheid meer die vrij kan geregeld worden. Heel
de administratie wordt van overheidswege gereglementeerd. Daar zij anderzijds voor

4) Het actief der verenigingen (primaire dienst) bedroeg einde 1938: Fr. 134.335.223. In 1944
was dit Fr. 120.438.068, in 1951 Fr. 153.414.439. Men blijft echter natuurlijk heel ver
verwijderd van de normale verhouding, ingevolge de muntontwaarding (van 3 à 4). In de
medisch-pharmaceutische diensten was er een mali van Fr. 14,01 per gerechtigde in 1938.
van Fr. 8.70 in 1944 en Fr. 17.23 in 1951.
5) De bijdragen beliepen in 1938 Fr. 250.494.505, in 1949 Fr. 347.587.178, en in 1951 Fr.
440.610.326.
6) De uitbreiding van de diensten en het ledental heeft ook haar invloed op de subsidies. In
1945 Fr. 83.786.030, in 1948 Fr. 186.738.798, en Fr. 298.711.063 in 1951. Thans
overschrijden zij ruim de 300 miljoen.
7) In 1938 werden aldus 29 verenigingen ten gevolge van samensmelting ontbonden, in 1945:
96 en in 1948 en 1949 respectievelijk 52 en 35. In 1952 en 1953 waren er nog 11 en 3.
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het vervullen van hun doel, voor het vaststellen van de voordelen, voor het uitbetalen
ervan en voor de uitwerking hunner organisatie van staatswege worden geleid, worden
zij steeds meer afhankelijk van de politieke toestanden en opvattingen in ons land.
Iedere partij heeft haar plan tot organisatie der verzekering en tot sanering der deficits.
Iedere regering gaat er groot op haar formule te doen zegevieren.
Ook de financiële verantwoordelijkheid is thans ver te zoeken. Wel werd een stap
in die richting gedaan toen Minister Van den Daele besliste dat de diensten zouden
onderverdeeld worden in prioritaire en complementaire. Wat is er echter van deze
bedoelingen overgebleven? Hoe kan trouwens van financiële zelfstandigheid sprake
zijn, zolang de inkomsten niet verdeeld worden op basis van ieders bijdrage, maar
krachtens criteria die door de politieke overheid worden bepaald?
De nieuwe Minister heeft niet nagelaten het werk van zijn voorganger totaal af te
breken (Besluit van 14 December 1954). Geen sprake meer van financiële
verantwoordelijkheid der verzekeringsorganen. Geen extra bijdragen meer, die de
in moeilijkheden verkerende mutualiteiten konden vragen. Geen onderscheid meer
tussen facultatieve en prioritaire verzorging. Anderzijds steeds diepere
staatsinmenging zodat de mutualiteiten niettegenstaande een schijnbare
verscheidenheid steeds meer herleid worden tot eenvoudige uitvoeringsorganen.
Meer nog: de Minister streeft er in zijn laatste besluiten naar de verzekering een stuk
vooruit te schuiven naar etatisatie door de afschaffing van ieder paritair beheer.
Zodoende maakt zij er zuivere administratieve instellingen van.
Dat dergelijke plannen op hevige reactie stoten hoeft wel niet gezegd. Hoewel de
aandacht der christen politieke partij naar andere problemen wordt gelokt, zodat op
dit terrein wel een gevaarlijke toestand zou kunnen ontstaan indien de tegenstand
niet hardnekkiger wordt gevoerd. Dit neemt echter niet weg dat de critiek allerwege
wordt geuit. Ook de socialistische verenigingen zijn tenslotte niet gebrand op een
staatsorganisatie; zij verdedigen wel de eenheidsbond maar dan onder de vorm van
een vereniging die paritair wordt beheerd. De idee van de eenheidsorganisatie gaat
uit van de zogenaamde plicht van de gemeenschap ten overstaan der arbeidersklasse.
Deze plicht bestaat erin de maatschappelijke zekerheid zodanig te vestigen en uit te
breiden, dat alle ongelukkige omstandigheden er door worden bestreden en zo
mogelijk overwonnen. Zij steunt op een eenheidsorganisatie wier inkomsten bestaan
uit bijdragen van werkgever, werknemer en ook van de Staat. Daartegenover steunt
het pluralisme der christelijke kassen op de menselijke persoon en diens
verantwoordelijkheid, en op de noodzakelijkheid dat iedereen zich zou kunnen
aansluiten bij die vereniging waar zijn philisophische, morele en religieuze
opvattingen geëerbiedigd worden. Het is wel duidelijk dat deze laatste richting slechts
leefbaar is bij administratieve decentralisatie en financiële verantwoordelijkheid.
Een socialistisch minister zal wel nooit verwezenlijken wat een christen-democraat
wenste te doen en waarin hij slechts gedeeltelijk slaagde. Hoewel anderzijds de macht
der christelijke kassen wel zal beletten dat de eenheidsbond ooit werkelijkheid wordt.
Daarom bestaat er veel kans dat men nog jaren blijft schipperen in dit land der ‘aurea
mediocritas’.
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Verborgen levens uit de twintigste eeuw (2)
De passie van Alfred Delp
door Mr A.Th. Mertens
Enkele ogenblikken voordat hij de weg naar de galg moest gaan zei een
ter dood veroordeelde tegen de man, die hem het laatste bezoek bracht:
‘Over een half uur weet ik méér (van het hiernamaals af) dan gij’. De man
die zo sprak, en na maanden van vermurwende strijd tegen doodsangst
de bevrijdende weg naar God eindelijk betreden had, was de jonge
Jezuïetenpater Dr Alfred Delp uit München. De man die hem de laatste
troost bracht was een ervaren, bemind gevangenisaalmoezenier, prelaat
Peter Buchholz uit Berlijn. De plaats van het gesprek was het zg.
‘prominenten-paviljoen’ in de half door bombardementen verwoeste
gevangenis Berlijn-Tegel. Een half uur later, na een korte rit naar de
executie-loods in het tuchthuis Berlijn-Plötzensee, was pater Delp
opgehangen, samen met de voormalige burgemeester van Leipzig Dr Carl
Goerdeler. Hun as werd in de namiddag weggeworpen. Het was de feestdag
van Maria Lichtmis, op 2 Februari 1945.
DIT zijn de laatste levensfeiten van een in breder kring vrijwel onbekend tijdgenoot,
Alfred Delp, van wie en over wie thans zes boeken en een aantal tijdschriftartikelen
ter beschikking staan die allengs een beter licht geworpen hebben op een - in
verborgenheid en vergetelheid tóch voortbloeiende - figuur, zulk een belichting
overwaard1). Het einde van deze 37-jarige man is hierboven kort aangeduid. Van zijn
executie moeten nog enkele getuigen leven, de beulen, doch men kent die niet. Bekend
is wél de entourage waarin zij geschied is, en de speciale methode welke in overleg
met Adolf Hitler en Heinrich Himmler (amateur-experts in benevelende rituelen)
vastgesteld werd voor de hoogsten der circa 4980 slachtoffers, die hun leven moesten
laten na het complot van de 20ste Juli 1944. Tien jaar na de bevrijding van
West-Europa is men de meeste van zulke gruwelijke details reeds lang vergeten, en
wordt 's mensen herinnering voortdurend verder bedolven onder lagen van verse,
dagelijkse impulsen en impressies. Doch in die laatste oorlogswinter hebben duizenden
slachtoffers, uit onze Lage Landen ook, deze gesystematiseerde gruwelen aan den
lijve meegemaakt, hebben andere duizenden hen overleefd. En omdat deze
overlevenden geloofwaardige getuigen zijn, durft men er thans nog iets van te
vertellen.
Pater Delp en oud-minister Goerdeler moesten hun kleedij afleggen en kregen

1) Vier maanden geleden is in dit blad reeds op de interessante religieus-sociale denkbeelden
van pater Delp gewezen door H. Tempelman (Streven, Januari 1955, vooral blz. 317-321).
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over hun vermagerde lichamen, waarop de tekens van foltering nog duidelijk zichtbaar
waren, een oude pantalon. Aanvankelijk waren de slachtoffers der 20 Juli-repressie
op bevel van de Führer naakt geëxecuteerd, de hoogsten door de galg, de minder
schuldigen door de val- of handbijl, een methode die althans voor ex-militairen
minder oneervol geacht werd. Zowel de opperste politiechef en minister van
binnenlandse zaken Himmler als Hitler zelf kregen, ter speciale documentatie voor
hun wraaklust, van deze wekenlang voortgezette reeksen executies filmopnamen
getoond, vaak reeds in de avond of nacht volgende op de terechtstelling dezer
prominente slachtoffers. Voor het verfilmen van deze trieste massamoorden was een
‘collectief’ van 10 weekjournaal-cameramannen aangewezen, die 2-aan-2 moesten
optreden tijdens de executiedagen. Voor schijnwerpers, technische installatie etc.
zorgde de Gestapo zelf. Het ligt voor de hand dat de verfilmers niet bijzonder
enthousiast waren met deze opdracht, die zo ver buiten hun dagelijkse
routinewerkzaamheden (zelfs in een ‘totale’ oorlog) gelegen was. Na de eerste serie
terechtstellingen, begin Augustus 1944, dienden zij dan ook een gezamenlijk protest
in bij de filmafdeling van het propagandaministerie, waarin zij er op aandrongen van
hun speciale opdracht ontheven te worden. Na overleg werd toen bepaald, dat enkele
vrijwilligers als operateur zouden optreden bij toerbeurt - geen van de filmreporters
kon dus meer worden gedwongen, de voor hun ambt zo ‘onsmakelijke’ vertoning te
moeten bijwonen - onder voorwaarde, dat de ter dood veroordeelden niet naakt, en
niet zo onmenswaardig als oorspronkelijk voorgeschreven, zouden worden terecht
gesteld. De slachtoffers kregen dus een oude werkbroek aan, en inplaats van aan een
vleeshaak als bij een slager, werden zij sindsdien opgehangen met een lus, die daarna
bevestigd werd aan de haken welke over een ijzeren plafondbalk konden schuiven2).
(Men kan thans, in West-Berlijn, een pelgrimage doen naar die dodenhal van
Plötzensee op de Königsdamm, waar de galghaken nog van de zoldering hangen, de
muren bedekt zijn met kransen en linten, en telken jare op 20 Juli een Mis opgedragen
wordt aan de simpele houten tafel die het enige meubilair vormt).
Zo zijn dan Alfred Delp en Carl Goerdeler, twee van de honderden uit die laatste
oorlogsmaanden, door enkele scherprechters gegrepen onder hun geboeide armen,
opgeheven, en zijn hun hoofden - de edele, de gekweld biddende - in de lus geplaatst.
Nadrukkelijk was de aanwezigheid van een aalmoezenier verboden. Bij het
schouwspel assisteerden slechts enkele beambten van geheime politie en volksgerecht,
voor wie een paar sigaretten en een glas cognac beschikbaar gehouden werden, als
premie en als hartverwarming. Op deze Golgotha stonden geen Moeder, geen
Magdalena, geen Joannes. Enkele SS-ers bespotten schertsend de ‘paap’, zoals zij
hem laat in de avond van de eerste dag der folteringen - de vooravond van
Maria-Hemelvaart, 15 Augustus 1944 - in de gevangenauto uitgelachen hadden toen
hij, sidderend en bebloed, naar de kerker werd teruggereden: ‘Zo, nu kunt u vannacht
bidden want van slapen zal niets komen. Maar er zal u geen Heergod verschijnen en
geen engel, om u hier
2) Verklaring van de cameraman Erich Stoll, toegelicht in de speciale 20-Juli-uitgaven van Das
Freie Wort (Düsseldorf, 1952, 1953) en Das Parlament (Bonn, 1952). Laatstgenoemd
weekblad publiceerde voorts in de zomer van 1954 enkele bijzondere bijlagen over ‘de
volmacht van het geweten’, waarin verzetsproblemen van de 20e Juli 1944 critisch werden
onderzocht in een forum van priesters, hoogleraren en militairen.
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uit te halen. Wij echter gaan lekker slapen om u morgenvroeg met frisse kracht verder
af te ranselen’3).
***
Nog geen maand vóór zijn dood had Alfred Delp, die in zijn cel ondanks geboeide
handen kans zag om een respectabel aantal papieren vol te schrijven, van zijn meditatie
op het feest van Driekoningen (‘Epiphanie 1945: over de wet der vrijheid, over de
wet van de woestijn, en over de wet der genade’) de volgende merkwaardige
beschouwing genoteerd, zo tekenend voor de voorstellingswereld van deze gevangene
en daarom in zijn eigen woorden weergegeven:
Die Wüste ist eine der fruchtbaren und gestaltenden Räume der Geschichte. Die
anderen Räume: das weite Meer, der hohe Berg, der dunkle Wald, die hingestreckte
Ebene, die Puszta und Steppe, das karge Land ebenso wie der reiche Boden und die
strömenden Flüsse: diese andere Räume wirken oft mehr unmittelbar auf die Fügung
der Verhältnisse und Gestaltung der Dinge. Und mehr mittelbar auf den Menschen.
Sie alle haben ihre geschichtliche Fruchtbarkeit. Nur die Steinwüste der groszen
Städte ist bis jetzt immer wieder nur Grab der echten Geschichte geworden. Aber
die Wüste geht unmittelbar den Menschen, seine Bewährung und Entscheidung an.
Hij had in zijn cel, dank zij de voorzorg van twee toegewijde Berlijnse vrouwen en
enkele soepele gevangenisbewaarders welke niet tot de SD-afdeling van het paviljoen
behoorden, de beschikking over potlood, pen, papier, brevier, bijbel, Goethe en Plato.
Zijn buurman aan de ene zijde was de protestantse theoloog Dr Eugen Gerstenmaier
(thans president van het parlement te Bonn), aan de andere kant Helmuth James graaf
von Moltke die 10 dagen vóór pater Delp opgehangen werd. Ook Moltke was een
diep religieus mens, zoon van een neef van de vermaarde legerbevelhebber en van
een Zuid-Afrikaanse moeder, en eigenaar van het slot Kreisau in Silezië waar de
wetenschappelijke studiekring van ‘sociaal-politieke samenzweerders’ tegen het
nazisme zijn naam Kreisauer Kreis aan ontleend had. Het trio
Gerstenmaier-Delp-Moltke, dat elkaar sedert 3 jaar uit vele vertrouwelijke
besprekingen kende, kon bij het luchten in de ‘circusarena’ en op ogenblikken dat
milde bewakers dienst hadden betrekkelijk eenvoudig contact krijgen door briefjes,
klopsignalen of het uitwisselen van lectuur. Daarbij werden tal van oecumenische
vraagstukken bepraat, overwogen en beschreven. Enkele dagen na de executie van
Dr Von Moltke (die met 10 anderen, waarbij ook staatssecretaris Erwin Planck, zoon
van de vermaarde Nobelprijswinnaar, naar de galg was gevoerd ‘stralend en plechtig
als iemand die ter bruiloft gaat’, zoals aalmoezenier Buchholz getuigde) schreef pater
Delp op een papier dat clandestien meegenomen kon worden naar zijn vertrouwelingen
in de stad:

3) Een aantal persoonlijke uitlatingen en gegevens van p. Delp in de gevangenismaanden zijn
ontleend aan de recente herdenkingsuitgave Kämpfer, Beter, Zeuge (Berlijn, 1955). Een
grotere bloemlezing uit zijn gevangenisschrifturen vormt Im Angesicht des Todes (Frankfurt,
vierde druk 1954). Beide boeken zijn onmisbaar voor wie belang stelt in het christelijke
verzetswerk van 1944.
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Introitus: Psalm 17, 5-7
Graduale: Psalm 9, 10-11
19-20
Tractus: Psalm 129, 1-4
Offertorium: Psalm 91, 2
Communio: Psalm 30, 17-18
Het blijft echter moeilijk, aan de hand van zulke beperkte citaten een mens te typeren,
die tijdens zijn korte leven slechts door weinigen gekend is - ondanks zijn vele relaties
en grote populariteit - en wiens nagelaten geschriften, hoe treffend ook, een uitgebreid
commentaar van vriendenhand vergen om in heel hun relief en bewogenheid te
kunnen worden genuttigd.
Het leven van pater Delp is snel geschetst. Hij werd in 1907 te Mannheim geboren,
ging op het gymnasium door zelfstudie en onder invloed van de jeugdbond ‘Neu
Deutschland’ tot het katholicisme over, en trad op 20-jarige leeftijd in bij de
Zuid-Duitse provincie van de Sociëteit van Jesus. De 17 jaren, welke de Jezuïet
gemiddeld besteedt aan zijn spirituele en wetenschappelijke vorming (Alfred Delp
specialiseerde zich daarbij nog in sociologie en geschiedenis) waren net voltooid,
toen de jonge priester ter dood werd gebracht. Dat het hem, door arrestatie en proces,
niet vergund zou mogen zijn juist de bevestiging van zijn lidmaatschap der Sociëteit
te verwerven door het afleggen der laatste geloften - iets waar hij in de eerste maanden
zijner gevangenschap diep onder leed - werd als door een wonder gekeerd: plotseling
kreeg een ordebroeder, pater Franz von Tattenbach (de huidige rector van het
Germanicum te Rome) verlof om zijn gevangen vriend in Berlijn te bezoeken. Pater
Tattenbach werd door zijn overheid met speciale volmachten uitgerust - hij was nog
jong4) - en wist op vigilie van 8 December, aan de vooravond van de bijzondere
gebeurtenis, bij een pakje wasgoed een brief naar binnen te smokkelen waarin bedekt
werd aangegeven, dat de afneming der laatste gelofte zou plaats grijpen tijdens het
bezoekkwartier de volgende dag. Pater Delp, die juist de voorafgaande weken nogal
down geweest was (het vooronderzoek was afgelopen, doch de berechting bleef uit
terwijl steeds meer vrienden en relaties werden gearresteerd of geëxecuteerd) had
tegen het feest van 8 December een novene gehouden, en daarin om een teken van
troost gesmeekt:
Ich war die Tage vorher etwas herunter, und hatte während der Novene zum 8. mir
für diesen Tag ein Zeichen der Zuversicht und der Erbarmung erbettelt.... Soll noch
ein Mensch sagen, der Himmel sei stumm und es gäbe dieses lebendige Hin und Her
zwischen Gott und uns nicht!
De ‘boodschap van erbarmen’ werd dus op die Lieve-Vrouwefeestdag werkelijkheid.
Pater von Tattenbach, die onlangs bij de 10e sterfdag het edelste en diepste portret
van zijn overleden vriend geschreven heeft5), werd op de morgen van de 8ste in het
spreekkamertje van blok I gevoerd waar even later ook pater Delp binnentrad, geboeid,
4) ‘Freund Franz avancierte....’ stond op het smokkelbriefje. Vgl. het eigen relaas van P. Von
Tattenbach, ‘Gefesselte Hände’, in het interne Sociëteitsorgaan An unsere Freunde (München,
Januari 1951).
5) ‘Das entscheidende Gespräch’, in Stimmen der Zeit (München, Februari 1955).
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een gesprek onmogelijk leek. De boeien werden afgedaan, een hoofdbeambte ging
tussen beiden aan de schrijftafel zitten, las eerst als ‘censor’ hoofdschuddend het
gelofteformulier (men had veiligheidshalve de Latijnse tekst van een Duitse vertaling
voorzien) en bleek deze raadselachtige vertoning slechts matig te waarderen, denkend
aan de risico's welke hij als blokchef liep. Pater von Tattenbach haalde een kruisje
uit zijn zak, nam zijn pen, stelde aan pater Delp de voorgeschreven vragen, en liet
hem tekenen. Met een van ontroering gebroken stem las pater Delp daarop de formule
hardop, zoals de vormvoorschriften eisen. Even bleef het stil. Beiden spraken inwendig
een Te Deum, snel werden enkele zakelijke gegevens gewisseld - er moest nog een
ambtelijke verdediger worden gekozen voor het komend proces - en de spreektijd
was om. Die avond schreef pater Delp:
Das Leben hat nun und so seine gültige und endgültige Form bekommen.
- Mijn uitwendige boeien hebben thans niets meer te betekenen, nu de
Heer mij Zijn Vincula Amoris waardig bevonden heeft....
En pater Von Tattenbach tekent op: ‘Twee feestdagen zijn in de Sociëteit van Jesus
aangewezen voor het afleggen van de laatste geloften, Maria Lichtmis en Maria
Hemelvaart. (Op de 15e Augustus echter was pater Delp juist gearresteerd, zodat het
Maria Onbevlekte Ontvangenis werd). Het was ook op Maria Lichtmis en de Eerste
Vrijdag van Februari 1945, dat hij zijn leven gaf’.
***
Van 1939 tot 1941 - toen het blad verboden werd en het redactiekwartier met de
kostbare bibliotheek onteigend - had pater Delp de sociale rubriek geleid van het
bekende maandschrift Stimmen der Zeit. In de Veterinärstrasse te München, waar
het blad thans weer zetelt in zijn oude kantoren tegenover het gebouwencomplex der
universiteit, verblijven nog enkele ordebroeders die met de martelaar in die benarde
jaren nauw hebben samengewerkt. Alfred Delp had toen reeds naam gemaakt met
een bij Herder te Freiburg verschenen boek Tragische Existenz, gewijd aan de
(afgevallen) wijsgeer Martin Heidegger. Bladert men zijn bijdragen in die kwijnende
jaargangen van de Stimmen door, dan treft bijzonder een essay over Lawrence van
Arabië, de legendarische Britse kolonel die in 1935 was verongelukt, en waarover
begin 1955 zulk een posthume deining ontstaan zou naar aanleiding van een critische
biografie door Richard Aldington. De titel van pater Delp's opstel, Der kranke Held,
had ook door Aldington benut kunnen worden. In het licht van de belangstelling
welke pater Delp toonde voor kluizenaars als Lawrence en Charles de Foucauld - en
voor intellectuele eremyten als Heidegger, Langbehn, Spinoza, Nietzsche - krijgt de
hierboven geciteerde beschouwing van de woestijn, waar de drie koningen dóór
moesten op weg naar Christus, haar eigen apostolische betekenis. In zijn artikelenreeks
Christ und Gegenwart6) neemt hij een, voor de nood dier

6) Zo is ook de titel der 3 delen Nagelaten Werk van p. Delp, door zijn vriend en mederedacteur
Paul Bolkovac S.J. uitgegeven bij Knecht (Carolus, Frankfurt 1948-1954). In deel I, Zur
Erde entschlossen, bevindt zich zijn bekende voordracht over het karakter van de ‘kerkelijke
mens’, gehouden voor de zielzorgconferentie van Fulda in 1943.
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jaren, scherp en onstuimig-verduidelijkt standpunt in voor een nieuw, realistisch,
wereld-verbonden christendom, tégen de ‘emigratie uit de werkelijkheid die essentieel
deel uitmaakt van het geheim der incarnatie’. Deze zorg en voortdurende occupatie
klinkt op uit de vele redevoeringen en conferenties, welke pater Delp, na de sluiting
zijner redactie in 1941, tussen 1942 en 1944 door heel Duitsland en Oostenrijk hield.
Hij sprak voor studenten en soldaten, op retraites en bezinningsdagen, in berghotels,
kloosters en steden. Tal van mensen - echtparen, niet-katholieken, priesters, militairen,
intellectuelen - zochten hem op, en sloten vriendschap met deze enthousiaste,
lachende, stoere, hoekige priester, een blonde, vierkante man die naar buiten immer
gedreven scheen door vertrouwen en bemoediging; doch wiens optimisme voor hen,
die hem nader kenden, aangevreten werd door de twijfel en wroeging om datgene,
wat uit naam van zijn vaderland werd misdaan aan landen en volken van Europa, en
aan millioenen Duitsers niet minder. Achter zijn drukke, semi-openbare activiteit als
rondtrekkend zielzorger immers, als missionaris excurrens, leefde hij een geobsedeerd
tweede leven: dat van zijn contacten in de ‘Kreisauer Kreis’ waar politici, officieren,
hoogleraren, vakbondsleiders, katholieke en protestantse geestelijken op geheime
samenkomsten onder leiding van de graven Von Moltke en Yorck von Wartenburg
de sociale structuur van das andere Deutschland, dat na deze bloedige dodendans
van het nazisme komen moest, trachtten te bepalen7). De plaats van pater Delp in
deze als studiekring gecamoufleerde samenzwering was niet toevallig. Men had zijn
provinciaal, pater Rösch - zelf naderhand ook gearresteerd - in overleg met de bisschop
van Fulda verzocht, een katholieke socioloog, die met de Pauselijke encyclieken
vertrouwd was, naar deze kring af te vaardigen, en de keuze was op Alfred Delp
gevallen. Wat hij in dit milieu van ingewijden en vertrouwelingen vernam omtrent
oorlogsmisdaden en vergrijpen tegen het mensdom - zoals die sedert de zomer van
1941 vooral in Oost-Europa millioenenvoudig gepleegd werden - kon zijn
bekommernis slechts verdiepen omtrent wat hij ‘de ziekte van de heroïsch gedragen
goddeloosheid’ noemde, en de ‘gelovige onrust om de Godsvreemdheid van de
moderne mens’8).
Officieus was pater Delp in deze twee zwerf-jaren rector van de Vincentinessen
in München-Bogenhausen. Hij had enkele kamers in het hulpziekenhuis dezer zusters,
gelegen naast het kerkhof en de pastorietuin die de twee kleine kerken van St. George
en van het Heilig Bloed te Bogenhausen verbindt. In deze parochies fungeerde hij
tevens als kapelaan. Een zijner collega's aldaar, Dr Herman Wehrle, werd reeds in
September 1944 ter dood gebracht omdat hij geweigerd had, een biechteling te
denuncieren aan de Gestapo. Het betrof hier baron Von Leonrod, een officier die bij
de aanslag van 20 Juli was betrokken. In het St. George-kerkje van de Münchense
voorstad kan men thans een sobere, stijlvolle gedenktafel bezichtigen waarop naast
een stenen kruis vier terechtge7) Hoe vertakt en veelsoortig de ideologische structuur van het anti-naziverzet tussen 1933 en
1943 ook in Duitsland werd, is helder aangetoond in een Forschungsbericht van prof. Max
Braubach, Der Weg zum 20. Juli 1944 (bijlage Das Parlament, Bonn, 15 Juli 1953; apart
uitgegeven als Heft 13 der Arbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen). Dit is wel de beste
samenvattende analyse uit een reeds onoverzienbare hoeveelheid 20-Juli lectuur.
8) Zo wordt p. Delp getypeerd in het prachtige gedenkalbum Du hast mich heimgesucht bei
Nacht (München, 1954, p. 219), een door prof. Helmut Gollwitzer en Reinhold Schneider
verzamelde collectie afscheidsbrieven.
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stelde ‘parochianen’ worden herdacht: Alfred Delp, Herman Wehrle, Ludwig von
Leonrod, en de voormalige diplomaat Franz Sperr, die tegelijk met Von Moltke,
enkele dagen vóór Delp, in Plötzensee is opgehangen.
Rector Delp was, zoals de zusters u thans nog beschrijven willen, ofwel niet thuis,
of had bezoek. Zijn kennissenkring en studiemateriaal was in korte tijd enorm
uitgebreid. Uit heel Duitsland ontving hij gasten - ook veel jeugd. Een bloedkwaal,
waar hij niet geheel van herstelde, maakte een tijdlang opname nodig in een
sanatorium. Bij Alsatia in Kolmar liet hij in 1943 nog een profetisch geschrift
verschijnen, Der Mensch und die Geschichte (een ander manuscript over zijn geliefde
theorie van ‘de derde idee’ tussen christendom en kapitalisme - zie Streven, Januari
1955 - ging bij een razzia in de Elzas verloren). Van dit boek had de president van
het volksgerechtshof, dat hem later ter dood veroordeelde, een exemplaar voor zich
liggen. Hij zal de zinsnede hebben gelezen, die daarin voorkomt, over
de schepen met de zwarte zeilen, de schepen van geweld en onrecht, de schepen met
de rode zeilen, de schepen van bloeddaden en dood, de schepen met de grauwe zeilen,
de schepen van nood en zorg en vertwijfeling - zij varen en zij varen....
en geen ogenblik getwijfeld hebben wat daarmee werd bedoeld. De president, de
beruchte ‘bloedhond’ Dr Roland Freisler, heeft op de rechtszitting met dit laatste
geschrift van pater Delp gezwaaid en uitgeroepen, dat deze niet alleen als Jezuïet
een levensgevaar voor Duitsland was, maar meer nog als kluger Pfaffe die zijn hersens
blijkbaar wist te gebruiken.
***
Op 20 Juli 1944 in de namiddag mislukte te Berlijn de zg. generaalsputsch, nadat
een enkele uren vroeger op het Führer-HQ in Oost-Pruisen ontplofte bom Hitler op
wonderbaarlijke wijze gespaard had. Pater Delp had enkele dagen vóór de aanslag
zijn eerste onderhoud gehad met de kolonel, die de bom had gelegd: Claus graaf
Schenk von Stauffenberg, die hij voordien niet kende en van wiens plannen hij niets
concreets weten kon. Op de avond van de 20ste Juli begonnen in Duitsland en bezet
Europa de grote razzia's op verdachte personen. Duizenden militairen en burgers
werden gearresteerd in de weken die nu volgden. Op het hoofdkwartier van Himmler's
staats- en criminele politie werd een apart referaat voor ‘20-Julimisdadigers’
opgebouwd, dat binnen twee maanden niet minder dan 400 commissarissen,
verhoorders, Sachbearbeiter en beulen telde. Ergens in een notitieboekje van een
der arrestanten, die verbindingen had met de reeds maanden vroeger opgesloten graaf
Von Moltke, vondt men naam en adres van pater Delp. Deze was te Bogenhausen
enkele dagen bezig met het helpen beredderen van puinhopen en papieren, ontstaan
toen bij een fikse luchtaanval de pastorie van zijn kerkje getroffen was. Op de vroege,
zonnige ochtend nu van 28 Juli kwam tijdens de Mis, die pater Delp opdroeg, een
grijze auto voor de kerk rijden. Twee burgers vatten post onder de toren. Zij namen
de priester na de Mis mee naar het rectoraat, waar hij een uur ondervraagd werd en
vervolgens gearresteerd. Een zuster, die hem snel wat te ontbijten bracht benevens
een koffertje met medicamenten en kleren, merkte dat hij een heftige braakaanval
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kreeg. Daarna moest hij mee in de auto. Men heeft hem niet meer teruggezien. Geen
zes maanden later stierf hij, eenzaam en naamloos, in Berlijn.
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In het kleine hospitaal stonden deze zomermorgen enkele zusters en verpleegsters,
en weenden. In het kerkje werden voor de geeselkolom met de lijdende Christus
kaarsen ontstoken, en de hele herfst en winter bleven daar kaarsen branden.
Enkele dagen vertoefde pater Delp bij de SD in München, daarop werd hij per
D-trein naar Berlijn overgebracht, waar in het beruchte hoofdkwartier der Gestapo
in de Prinz-Albrechtstrasze alle draden van de samenzwering ontward en nagepluisd
zouden worden. Vanaf de 7e Augustus verdween hij in een speciale SD-gevangenis
aan de Lehrterstrasze. Een maand later pas werd hij overgebracht naar het officiële
Huis van Bewaring in de voorstad Tegel. De eerste weken is hij, met een aantal
lotgenoten die tegen elkaar werden uitgespeeld om tot bekennen gebracht te worden,
herhaaldelijk mishandeld in de verhoorkelders van de Lehrterstrasze. (Nog in
December 1953 liep te Siegen, West-Duitsland, een proces tegen de voormalige
politiecommissaris en SS-kolonel Dr Karl Neuhaus, een van de ‘specialisten’ uit de
herfst van 1944, die o.a. aan Gerstenmaier, Goerdeler en Delp de Sonderbehandlung
gaf waarvan in 1953 alleen Dr Gerstenmaier nog kon komen getuigen). Later in
Tegel was de behandeling correcter, en de kleine vrijheden en listigheden, hier
toegestaan, maakten het pater Delp mogelijk, veel te studeren en zelfs commentaren
te schrijven op het Onze Vader, het Veni Sancte Spiritus en de Adventszondagen.
Hij was als student reeds bekend om zijn enorm concentreervermogen en geheugen,
en kon bladzijdenlange fragmenten voordragen uit boeken die hij onlangs bestudeerd
had9).
Toch leden hij en zijn lotgenoten aan zware depressies, gevolgen niet alleen van
uitputting en pijnlijke wonden, doch ook van het verplichte, geboeide rusten onder
een lamp, nacht na nacht. Slaap- en vitaminentabletten, insectenpoeder, apart eten
konden echter spoedig worden binnengesmokkeld, dank zij nooit falende activiteit
en behendigheid van een team katholieke dames, dat te Berlijn in overleg met de
kerkelijke overheid opereerde om politieke gevangenen bijstand te verlenen.
Aartsbisschop von Preysing stond bovendien toe - zoals in de Ecclesia Abscondita
van Dachau en Buchenwald reeds enkele jaren geschiedde - dat een aantal bursa's
ter grootte van een lucifersdoosje werden ingevoerd, waarin enkele bevoorrechten
het Allerheiligste konden bewaren. De protestantse geestelijke, die Tegel verzorgde,
Dr Harald von Poelchau, wist hosties en wijn naar binnen te smokkelen, zodat vanaf
medio September pater Delp bijna elke morgen in alle vroegte de Mis kon opdragen
in een hoekje zijner cel. De hosties van de dominee werden eveneens door de buren
van de Jezuïet voor het Avondmaal gebruikt.
Na lange weken van uitstel en toenemende onzekerheid - aan weerszijden van
Duitsland stonden de Russische en Amerikaanse legers klaar voor de laatste stoot kwamen pater Delp en zijn groepje eindelijk op 10 en 11 Januari 1945 voor de 1ste
strafsenaat van het zg. Volksgerecht. Onder de agressieve leiding van Dr Freisler,
‘de razende Roland’, werd ook dit show-proces een farce (al geven zowel A. Delp
als H. von Moltke in hun clandestiene na-beschouwingen toe, dat Freisler niet alleen
een grove en bezeten, maar ook een sluwe en diabolische tegenspeler bleek). Terwijl
de president, bleek en bevend van nerveuze

9) Genoemde commentaren zijn bijeengebracht in het bovenvermelde 3e deel Im Angesicht des
Todes, pater Delps' bekendste boek (18e duizendtal).
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woede, invectieven slingerde over christendom, protestantse en katholieke kerken
en heel speciaal over het barbaarse, hoogverraderlijke ‘jezuietisme’, stond pater Delp
onbeweeglijk, een beetje gebogen, zwijgend, beheerst te wachten op het einde van
deze haat-orgie: hij droeg op zijn hart een van de kleine bursa's met Ons Heer, en
bad met Christus
Wundert euch nicht, wenn die Welt euch haszt....
Thuis, op zijn werktafel in het rectoraat van Bogenhausen, had de laatste jaren een
foto gestaan van twee met touwen gebonden handen, een vergrote close-up uit een
beeld van Riemenschneider, Christus voor Pilatus voorstellend. Zo stond Alfred Delp
hier, op zijn beurt, maar nu voor een liederlijk opgewonden duivel die een gnuivend
publiek op zijn hand trachtte te krijgen met uitroepen als ‘Geen Duitser kan een
Jezuïet, zelfs niet met een gloeiende tang, aanraken’ en ‘Als ik zou weten dat in een
stad een Jezuïetenprovinciaal woont dan is dat voor mij bijna een motief, die stad
niet te bezoeken’10).
Jaren later heeft een socialistisch journalist in een uitstekende kenschets van pater
Delp's gebundelde toespraken ook de foto besproken van deze priester voor de rechter,
zoals zij naderhand veel is verspreid uit een fragment filmjournaal, van deze processen
vervaardigd tot amusement van de Führer en zijn staf. Uit zijn, nauwelijks vertaalbaar,
commentaar citeren we: ‘Einen Märtyrer wie er in Kunstgeschichten abgebildet ist,
würde man jedoch aus seinem Bilde kaum herauslesen können. Keinerlei
transfigurierender Augenaufschlag, nichts von Duldermiene oder versteckter
Entsagungsblasiertheit; ein gewisz nicht ungeistiges, aber doch auch nicht zu
verfrühter spiritualer Vollendung gereiftes Gesicht’11). Waarschijnlijk zou pater Delp
van deze gecompliceerde typering genoten hebben, en de auteur met enkele vernuftige
hartelijkheden gerustgesteld - want al heeft hij deze laatste maanden, tussen arrestatie
en executie, de ‘creatuurlijke angst’ waar hij zo vaak over schreef en sprak zelf tot
op droesem in alle bitterheid geproefd, toch verloor hij zijn simpele, mannelijke
vroomheid en temperamentvolle humor niet. Dat bewijzen de vele kleine en grotere
smokkelbrieven - en heel bijzonder de prachtige, testamentaire zegewens die hij
enkele dagen vóór zijn dood schreef aan een pasgeboren petekind dat zijn namen,
Alfred Sebastian, ontvangen had; een brief, die in de bloemlezingen voor Duitse
scholen opgenomen verdiende te worden, en waarin hij als doel van zijn leven
formuleert
de roem en aanbidding Gods vermeerderen, en de mensen helpen om naar
Gods orde en in Gods vrijheid hun leven in te richten.

10) Freisler, die reeds van 1936 af behagen schepte in het genadeloos vervolgen van
nazi-tegenstanders (vooral priesters en communisten) als leider van een volksgerecht, was
zelf een ‘bekeerd’ communist die vóór 1933 in Moskou gewerkt had. Hij blijft een van de
raadselachtigste fanatici van het Derde Rijk. Vgl. Der 20. Juli door Eugen Budde en Peter
Lütsches (Düsseldorf, 1952, p. 35). Behalve filmportretten van Freisler, geeft dit album ook
tal van Vyshinski-achtige uitvallen van deze volksjurist, bijeengezocht in de
documentenbundels der Neurenbergse processen 1946-1949.
11) Uit Vitalität und Christentum door J. Siering, in Der Tagesspiegel (Berlijn, 20 November
1949).
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Het vonnis van de volksrechtbank luidde: voor 6 van de 9 beklaagden doodstraf door
de strop (waarbij Delp en Von Moltke), de overige 3 lange kerkerstraffen: prins
Fugger, Dr Gerstenmaier en Dr Hermes. Zoals gezegd, is de
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tweede thans parlementsvoorzitter te Bonn, terwijl Hermes minister van landbouw
werd in Adenauer's eerste na-oorlogse regering. Pater Delp wordt in het uitvoerige
en chaotische vonnis vrijgesproken van activiteit in verband met 20 Juli, doch zijn
‘staatsgevaarlijk gestook’ volstaat voor de galg12).
De voltrekking laat op zich wachten, en de verleiding van onzekerheid en hoop
begint weer in de cellen der veroordeelden te sluipen. Gratieverzoeken worden
opgesteld, gewijzigd, met juristen en familie besproken, maar in dit vagevuur van
verwachting en onthechting - en van hevige luchtaanvallen op de stadswijk, waarbij
de gevangenen geboeid in hun gesloten cellen moeten blijven - vindt pater Delp nog
concentratie om zijn beschouwingen over de sequentie van Pinksteren af te schrijven.
Op de 23ste Januari worden plotseling 10 gangbewoners, waarbij de edele, moedige
vriend Helmuth von Moltke, weggehaald voor de executie in Plötzensee. Hij heeft
enkele dagen van te voren, in een uitvoerige, ondoorgrondelijk schone en tegelijk
nuchter-sarcastische afscheidsbrief aan zijn vrouw Freya, geschreven
Ich habe ein wenig geweint, eben, nicht traurig, nicht wehmütig, nicht weil ich zurück
möchte, nein, sondern vor Dankbarkeit und Erschütterung über diese Dokumentation
Gottes13).
In deze waarneming is waarschijnlijk óók de stemming, waarin pater Delp nu
vereenzaamd achterblijft, weergegeven. Hij waakt, bidt, vecht tegen desolaatheid en
angst maar ook tegen nutteloze hoop, en mediteert over de ‘logica der vernietiging’
waar Duitsland op alle fronten nu mee wordt gewroken. Hij schrijft de prachtige
brief aan het petekind, enkele kleinere dankbrieven aan zijn oversten en helpsters,
aan zijn zieke vader, aan zijn zuster wier man is gesneuveld. Dan volgt wéér een
nacht, wéér een laatste dag. Op de 31ste Januari 's avonds haalt hem een auto.
Bezittingen kunnen worden achtergelaten. Hij verhuist naar Plötzensee. Op 1 Februari
kan prelaat Buchholz, de trouwe aalmoezenier, hem daar nog even zien en de heilige
hostie geven. Dan breekt Maria Lichtmis aan, Eerste Vrijdag, een grauwe morgen
vol storm en regen. Professor Ritter, de biograaf van Goerdeler (de man die bij
gelukken van het complot van Juli 1944 tot rijkskanselier zou zijn uitgeroepen) heeft
het laatste uur beschreven14). Tegen de middag stappen de beulen de galerij op,
ongeduldig roepend: ‘Kommen Sie, kommen Sie, schnell!’ de bekende aanwijzing.
Eerst gaat de voormalige Pruisische minister Popitz naar de galg, dan Goerdeler. De
12) Dr Gerstenmaier zelf heeft in een bijzonder mooi memento voor p. Delp, door de Rheinischer
Merkur (Keulen, 16 Juli 1954) gepubliceerd, er op gewezen dat de morele controverse tussen
de brutale voorzitter en de stille priester in dit proces inderdaad uitliep op een
‘buitendimensionaal duel’, waarin de een op 2, de ander op 3 Februari sterven zou. De
ongelofelijke tekst van het vonnis is o.m. te vinden bij Walter Adolph, Im Schatten des
Galgens (Berlijn, 1953, p. 50v.). Uitvoerig wordt de strafzitting weergegeven door Helmuth
von Moltke zelf in zijn Letzte Briefe aus dem Gefängnis Tegel (Berlijn, vijfde druk 1954, p.
30-50).
13) Behalve in laatstgenoemde Letzte Briefe, is dit afscheidsdocument o.m. ook te vinden in Du
hast mich heimgesucht.... (p. 210-216). Zie noot 8.
14) Gerhard Ritter, in Carl Goerdeler und die deutsche Widerstandsbewegung (Stuttgart, 1955)
en in Der Monat (Berlijn, Februari 1955, p. 401). De morele depressies van de laatste
gevangenisweken zijn hier treffend beschreven. Historicus Ritter zat zelf ook opgesloten,
enkele cellen van Goerdeler en Delp verwijderd.
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schijnwerpers branden tegen de gekalkte muren. Voor de lijken wordt een zwart doek
getrokken, dan volgt, na 5 minuten, ‘Kommen Sie!’, ook Alfred
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Delp. Een half uur van te voren heeft, door een listig toeval, Pfarrer Buchholz hem
nog even kunnen zien en zegenen, doch het is uitgesloten dat hij mee mag naar de
dodenzaal. Zo gaat het spoor van pater Delp's laatste tocht verloren, tussen enkele
vreemden en vijanden.
De geallieerde radio meldt die middag, dat de Russen nog 75 km van Berlijn af zijn.
In de namiddag belt de aalmoezenier met verstikte stem op naar de woning van de
Samaritaansen, die pater Delp deze maanden hebben verzorgd. ‘Ik heb nog nooit zo
iemand ontmoet en voorbereid’, besluit hij, ‘bidt niet vóór hem maar tót hem’. Men
ontsteekt in de huiskamer enkele kaarsen, droogt de tranen, en herhaalt de gebeden
der stervenden: - Trekt heen o ziel, in de naam van de almachtige Vader, terug naar
uw Schepper die u vormde uit het stof der aarde.
Het stof van Alfred Delp werd uitgestrooid, een urn met de as niet gegeven; aldus
een speciale instructie van Himmler met betrekking tot 20-Julimensen ‘waar niet de
geringste herinnering aan mocht overblijven’. Maar daags na de crematie van pater
Delp, op Zaterdagmorgen 3 Februari tegen 11 uur, verschenen 1000 bommenwerpers
boven Berlijn, vergezeld van 800 jagers. Vuur en zwavel regenden uit het scheurende,
dreunende hemelzwerk. Enkele treffers vernietigden het ‘Volksgerechtshof’ in de
Bellevuestraat, met zijn zalen, kantoren, archieven, wachtcellen. Onder de ingestorte
balken van een keldertrap werd, nog gehuld in zijn scharlakenrode rechterstoog, de
‘razende Roland’ gevonden, president Freisler, door de dood betrapt. De verpleegster,
die een uur later het stoffelijk overschot in ontvangst nam bij de identificatiehal van
het luchtbeschermingslazaret, was gravin Bernstdorff, die het te druk had om terstond
te weten wie het slachtoffer was op de brancard. Doch toen zij het laken terugsloeg
en keek, wankelde zij. Hoe zou ze Roland Freisler niet herkennen, die enkele weken
van te voren haar broer Albrecht graaf von Bernstdorff, voormalig attaché bij de
Duitse ambassade te Washington, ter dood veroordeeld had?
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Literaire kroniek
Twaalf maanden Franse letteren
door Gabriël Venaissin
HET leven der Franse Letteren is in wezen onafhankelijk van de litteraire prijzen.
Toch wordt de publicatie te Parijs erdoor bepaald, zodat het onmogelijk is een
hiërarchie der beste romans op te stellen zonder rekening te houden met de Prix
Goncourt, Femina, Interallié en Renaudot. Het spreekt vanzelf dat deze vier grote
jury's boeken kiezen, die zich in het algemeen niemand meer na vijf jaar herinnert,
maar hun onmiddellijke invloed is zo groot dat het verraad zou zijn aan het ware
gezicht der Franse actuele litteratuur, wanneer men ze voorbij zag. Elk jaar trekken
vier romans, of wij het willen of niet, een scherpe lijn, die niet is weg te vagen, doch
waarin wij de werkelijke evolutie van het genre-roman in een land te zien hebben.
De 200.000 exemplaren van hun oplage bewijzen tenminste dat het publiek ze
beschouwt als richting gevend.
Dit jaar is de Prix Goncourt toegekend aan Les Mandarins1) van Mme Simone de
Beauvoir, door de journalisten heel familiair genoemd Mme Sartre. Inderdaad! Ten
tijde dat het existentialisme een verschijnsel was, dat aan de Parijse folklore behoorde,
trad Mme de Beauvoir in persfoto's op naast Jean-Paul Sartre. Zij heeft bijgedragen
tot de popularisering van het existentialisme door meerdere toneelstukken en enige
romans, die Sartre's philosophie illustreren. Les Mandarins daarentegen illustreren
geen enkele philosophie. Hun bedoeling zou eer zijn de geschiedenis te schrijven
van een intellectuele beweging, die, uitmondend in de actualiteit en haast onmiddellijk
aangegrepen door een intellectuele, werkeloze jeugd, een stempel heeft gedrukt op
de na-oorlogse jaren. Men zou kunnen zeggen, dat de roman van Mme de Beauvoir
bestemd is om de sociologische neerslag van een philosophie te meten en te bepalen.
Inderdaad! het is geen roman, hoewel men een verhaal leest en er dialogen in
voorkomen. Maar ontegenzeggelijk is het een meeslepend boek voor wie de eigen
periode als een schouwspel ziet dat reeds tot het verleden behoort. Lang en verward
als het boek is, uiterst slecht geschreven, vol herkenbare personages, vormt het een
document. De voornaamste held, Robert Dubreuilh, verbeeldt Jean-Paul Sartre zelf.
‘Robert kon nog zo zeer trachten zich zelf te begraven, - zegt Mme de Beauvoir -,
de journalisten te vermijden, de decoraties, de academieën, de huldigingen, men was
bezig een soort openbaar monument van hem te maken...’. En heel het boek is een
uitstekende beschrijving van het intellectuele Parijs van na de oorlog, bijzonder van
de linkse intellectuelen en nog meer van de betovering die de communistische partij
op de intellectuelen uitoefent.
Maar het werk bepaalt zich niet tot een documentatie van dit soort: de overvloed
van erotische taferelen, agressief en libertijns, maakt het weinig geschikt voor een
volledig genieten. Het ongeluk is dat dit element, overigens vrij over-

1) Ed. Gallimard.
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bodig, het succes van het boek zal uitmaken, terwijl het toch bedoeld is voor
intellectuelen.
Wij zullen niet veel zeggen over La Machine Humaine2) van Gabriel Veraldi, dat de
Prix Femina kreeg en dat hier reeds besproken werd. Men weet dat deze roman
anticipeert op een twijfelachtige toekomst, door de beschrijving van robots, van de
gelijkheid der sexen, van huizen, die attent zijn op de wenken hunner bewoners, van
machines die de ruimte doorkruisen. De gedachte van de auteur is duidelijk: hij wil
tonen wat we zijn door te verklaren wat wij zijn zullen, in een ongelooflijke graad
wetenschap en geneeskunde, psycho-analyse en philosophie versmeltend. En na tien
bladzijden ziet men reeds wat voor soort roman het is, die men leest, wederom een
‘faux-roman’, wederom een intellectueel spel. Dit is de ziekte des tijds; allen die
haken naar intellectuele prikkelingen en cerebrale oefeningen noemen ‘roman’ een
boek dat niets anders is dan een verzameling geestesacrobatieën. En de jury's der
litteraire prijzen, zich aanpassend aan het spel en niet willende onderdoen voor de
auteurs, veroorloven dat dergelijke werken lezers voeden, die wensen te dromen en
die als voedsel slechts peper te verorberen krijgen, zout en veel rook.
De Prix Interallié is een boek ten deel gevallen dat anders is dan de genoemde.
Vooreerst is Le Gout du Péché3) van M. Maurice Boissais, een werkelijke roman. De
schrijver, redactie-secretaris van het dagblad Le Figaro, heeft zijn kindsheid willen
beschrijven en vooral het klimaat daarvan: hard, somber, donker. Hij schrijft de
donkerte ervan toe aan het Protestantisme, dat in zijn familie heerste als een soort
autocratie, vermomd als aristocratie. De vader, Peter, lijkt op een caricatuur van de
God van het Oude Testament. Tante Lydia, een uitgedroogde Farizese, staat hem bij
in de opvoeding, die bestaat in het opleggen van morele wetten van
huiveringwekkende strengheid. Het huis is vol terreur. Alleen de moeder tracht vol
tederheid te ontsnappen aan deze druk. Hetzelfde boek verhaalt ons ook van een
dubieuse jongeman, van de zelfmoord van een dominé, van een cynische jongeling,
alsof het enige middel om aan dit familie-klimaat te ontkomen de dood of de révolte
was. Alles speelt zich weldra zo af, alsof het dilemma van elk mens zou zijn de keuze
tussen God en het lichaam. Wij hebben natuurlijk het Protestantisme niet te beoordelen
naar Le Gout du Péché, waarvan het autobiografische element echter evident is. Maar
men ontkomt niet aan de gedachte dat de roman van M. Maurice Boissais vóór alles
een satyre is. Het pijnlijke gevoel dat de lezing van zo'n boek opwekt, ontstaat
daardoor dat men haast op elke bladzijde de wil des schrijvers gewaar wordt iets te
vernietigen. Dat de auteur geleden heeft in zijn jeugd, geloven we graag: was het
echter nodig dit lijden aan zijn lezers mee te delen door een familie van onvergeeflijke
monsters te beschrijven en door een duistere nacht te schilderen, waarin de mensen
op uitgehongerde insecten lijken en de zielen op magen die andere zielen verteren?
Le Passage4), een roman van de dokter Jean Reverzy, die de Prix Renaudot ontving,
lijkt veel op Le Gout du Péché. Men vindt er dezelfde heftigheid, dit
2) Ed. Gallimard.
3) Ed. Julliard.
4) Ed. Julliard.
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keer zich richtend tegen de katholieke Priesters, zoals daar tegen de Protestantse
Dominé's. Maar terwijl de toon van Boissais' roman die was van een stille révolte,
is de toon van Reverzy's roman die van een walgende onverschilligheid. De held van
het verhaal, Palabaud, leidt lange tijd een leven van verstikkende mediocriteit tot op
het ogenblik dat hij, als een inenting, de betovering der Zuidzee ondergaat. Hij scheept
zich in voor Tahiti, waarvan men hem de levensonschuld voorschildert. Maar die
onschuld is voor hem allereerst de geslachtelijke vrijheid der inboorlingen. Palabaud
koopt een hotel, brengt het tot bloei en zou zich gelukkig voelen, als het heimwee
naar Frankrijk niet zijn hart benauwde. Dan keert hij terug naar zijn land, waar hij
vrij zinloos sterft aan een levergezwel. De beste bladzijden van Jean Reverzy zijn
die, waar hij, sprekend én als arts én als auteur, het ontstaan en de onstuitbare
voortgang der ziekte beschrijft. Litterair zijn die hoofdstukken uitstekend, maar zij
zijn niet voldoende om het boek te redden.
Het thema van Le Passage is inderdaad volkomen banaal: de onmogelijke rol die
de auteur de ‘Pastoors’ laat spelen is de duizendste herhaling van een telkens
terugkerend geval in de hedendaagse roman. Bovendien is het hotel van Haïti datzelfde
verdachte hotel, dat we zo vaak ontmoeten in de romans van Sartre en van vele
anderen. De enige oorspronkelijkheid van Jean Reverzy is dat hij het situeert in de
Stille Zuidzee inplaats van onder de regenachtige hemel van Parijs. Het is duidelijk
dat de romancier de absurditeit van het menselijk bestaan heeft willen illustreren.
Maar dit thema, reeds behandeld in duizenden exemplaren, heeft zijn kracht verloren.
Het is het roman-cliché van deze tijd. Men heeft het vermoeden dat de schrijvers er
een gemakkelijk gegeven in zien: het is echter tijdverlies daarbij te blijven staan.
Wat te besluiten uit deze vier bekroonde romans, waarvan, als men ze rangschikt,
twee intellectuele documenten zijn en twee verhalen, die het absurde illustreren?
Vooreerst is het geoorloofd te denken dat de litteraire jury's blijk geven van een
onbegrijpelijk conformisme. Alles speelt zich af alsof zij vóór alles wensen dat hun
rol bestaat in een passieve daad van registrering. Zij hebben zich ertoe gezet romans
te bekronen, welker waarde is dat zij hedendaagse tendensen bepalen. Als het waar
is dat het intellectuele spel en het thema van het onzinnige van het bestaan tot
uitputtens toe geëxploiteerd zijn door de roman, dan is het moeilijk in te zien, welk
verband de litteratuur nog heeft met de kunst van schrijven of de kunst van denken.
En de systematische wil om oppervlakkige tendenties, met vertraging van enkele
jaren, te publiceren kon wel eens het teken zijn van de onmacht der rechters, eer dan
van hun luciditeit.
Zeggen we erbij dat sedert een tiental jaren de vier grote litteraire prijzen evenzeer
ten deel vallen aan de uitgevers als aan de schrijvers. Het schijnt dat slechts twee of
drie uitgevers enige kans hebben op een prijs, terwijl de andere a-priori zijn
uitgesloten. Zeker, het is misschien normaal firma's te bekronen, die in staat zijn een
tiental romans per maand te publiceren. Maar is het tegelijk ook geen uitnodiging
om maar van alles uit te geven?
In de werkelijkheid blijven de wezenlijke litteraire evoluties vreemd aan de riten, de
commedies en de mécanismen der prijzen. Zou men moeten zeggen welke de
voornaamste feiten der litteratuur zijn, dan geloof ik dat men allereerst zou moeten
wijzen op de bijdrage, in zekere zin een zonne-bijdrage, van twee
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collecties in de Franse letteren: de collectie ‘La Croix du Sud’, geredigeerd door
Roger Callois5), en de collectie ‘Mediterranée’, geredigeerd door Emmanuel Roblès6).
De eerste brengt de Zuid-Amerikaanse zon, de tweede de mediterrane zon en beiden
verdrijven het heersende pessimisme uit de roman. Het lijdt geen twijfel dat de
vertalingen van Argentijnse auteurs als Jorge Luis Borges, Ricardo Guiraldès en
Armando Menendez, van Cubaanse vertellers als Alejo Carpentier of Lydia Cabrera,
of van die wonderlijke romancier uit Guatamala, Miguel Angel Asturias, op den duur
de kunst van het Franse en zelfs van het Europese verhaal sterk zullen beïnvloeden.
Het dichterlijke geheim dat zij bezitten en dat stamt uit de diepte van het verleden,
zou ons niet in die mate kunnen verbazen, als zulk een schok geen gevolgen zou
hebben.
Op gelijke wijze heeft Emmanuel Roblès voor het eerst een groot aantal schrijvers
bijeen gebracht, die veel meer gebonden zijn aan de grond en aan het leven dan de
gewone Parijse romanciers. Wat hij aan oorspronkelijks biedt, zijn niet zozeer de
Spaanse, Corsicaanse en Frans-Algerijnse romanschrijvers, wier grote betekenis niet
te ontkennen valt, als wel de Tunesische en Marocaanse Frans schrijvende auteurs.
Dit is het ongewoon belangrijke: dat Arabieren gaan schrijven is nog te begrijpen,
maar dat zij in het Frans schrijven en onmiddellijk bewonderenswaardige romans
voortbrengen, daarin dient men een teken te zien van een naderende metamorphose
der Franse litteratuur. Werken als L'Incendie en La grande Maison van Mohammed
Dib, evenals La Terre et le Sang en Le Fils du Pauvre van Mouloud Feraoun, of ook
La Boîte à Merveilles van Ahmed Sefrioui7) moeten op den duur onze romanschrijvers
beïnvloeden. Men dient te beseffen dat deze laatsten uitsluitend stedelingen zijn en
het contact met de grond verloren hebben; dat hun pessimisme volstrekt intellectueel
is en dat hun stijl aan het verschrompelen is, terwijl de Noord-Afrikanen, hoewel
ook zij de sociale ellende beschrijven, vol schijnen van de geuren der vruchtbare
aarde, vol ook van een actief optimisme en schrijven in een sobere en poëtische stijl.
Een grote les wordt ons hier gegeven: de les van de eenvoud, van het geloof in en
de liefde tot de mensen. ‘Men maakt geen goede litteratuur met goede gevoelens’,
zei André Gide. Het is nu wel bewezen dat men ze ook niet maakt met slechte
gevoelens.
Wat doen de romanciers uit Tunesië en Marocco? Zij vertellen ons van hun
kinderjaren en tegelijkertijd hervinden zij het geheim der kindsheid. Zij beschrijven
een ongelukkige samenleving, doch zonder te wanhopen aan de toekomst noch aan
hun God. Zij tonen ons hartstochtelijke, onrechtvaardige, harteloze mensen, maar
zij blijven geloven in de mens en in zijn steeds mogelijk blijvende verbetering. Hun
kunst is zeer eenvoudig: schrijver geworden, blijven zij nog mens. Er is heden ten
dage een betreurenswaardige tendens bij vele schrijvers om louter hersens of louter
lijfelijk te worden.
Tussen zoveel verstikkende romans is het begrijpelijk dat wij naar lucht verlangen.
Sommige uitgevers en het publiek zelf hebben dit sinds lang begrepen. Vandaar de
ongewone vloed van reisverhalen in de Franse publicatie. Er verschijnen honderden
5) Ed. Gallimard.
6) Ed. du Seuil.
7) Tous ces romans aux Editions du Seuil.
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overtuigd houden dat deze werken niet zo'n succes zouden hebben, als het publiek
niet daaraan vroeg wat de roman niet geeft: eenvoud, beweging, levensvreugde, een
ontdekkingsgeest en bewijzen van broederschap. Dit verklaart de waarde en het
weldadige van Joseph Kessels8) La Peste fauve, het treffend verhaal van een onderzoek
in Zuid-Africa of in Zwart-Africa, van L'Aventure Inca van Bertrand Flornoy9), een
voortreffelijke herconstructie van de beschaving, die onderging na de Spaanse
verovering, van Fleuves des Carajas van Pater Lelong10), een wonderlijke reis door
Zuid-America, en van vele andere. Ongetwijfeld hebben verhalen een zeer beperkt
litterair karakter, maar men kan niet ontkennen dat zij een niet te verwaarlozen reactie
en air-conditionering betekenen. Daarom lezen wij ook met interesse de roman van
Paul Pilotaz, Kanda11). Het geval van deze auteur, authentiek bananenplanter in
Guinea, is overigens exemplarisch. Terwijl verschillende zwarte intellectuelen, naar
Parijs gekomen, trachten de geesteshouding van hun nieuw milieu aan te nemen en
romans schrijven, die getuigen van een hevige breuk met hun eigen tradities, ziet
men Pilotaz als roman-personages kiezen de inboorlingen, met wie hij geleefd heeft,
en romans publiceren, die trachten door te dringen in de ziel der zwarten. Ongetwijfeld
is hij in Kanda daarin geslaagd, het verhaal van een neger, zoon van een stamhoofd,
die zijn dorp verlaat op zoek naar een meisje en er terugkeert om zelf stamhoofd te
worden. Welk een zuiverheid, welk een eenvoudige poëzie in deze roman, die zoveel
meer te zeggen heeft over het menselijke hart dan talloze verintellectualizeerde,
knappe, gecompliceerde maar lege boeken.
Het lijdt geen twijfel dat de toekomst is aan de zuivere lucht en aan de zuivere
zielen.

8)
9)
10)
11)

Ed. Gallimard.
Ed. Amiot-Dumont.
Ed. Julliard.
Ed. Gallimard.
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Kroniek
Het z.g. Processieverbod
door Drs W.A. van der Donk
HET Christelijk-historisch Kamerlid de Heer F.H. van de Wetering heeft in Februari
op een vergadering van Chr.-Historische raadsleden op enigszins felle wijze zijn
bezwaren geuit tegen het streven van de Katholieken in Nederland om opheffing van
het z.g. processieverbod te verkrijgen en hij heeft daarbij ook het geval van de
overdracht van het terrein vóór de Kathedraal St Bavo te Haarlem betrokken, bij
welke overdracht het houden van openbare godsdienstoefeningen, zoals o.m.
gebruikelijk was, werd bedongen. Enige kanttekeningen op het gesprokene mogen
naar mijn mening niet achterwege blijven.

Meten met twee maten
Wat is de waarheid in het z.g. processieverbod?
Voorop zij gesteld, dat de Nederlandse wetgever, uitgaande van de gedachte van
de ‘Neutrale Staat’, de gelijkheid van de kerkgenootschappen voor de wet erkent.
Bijzonder komt dit tot uitdrukking in het ‘Achtste Hoofdstuk’ van de Grondwet (art.
181-187).
Art. 181, dat van 1815 dateert, verklaart, dat ieder zijn godsdienstige meningen
belijdt met volkomen vrijheid, behoudens de bescherming van de maatschappij en
haar leden tegen de overtreding der strafwet. Art. 182, dat van 1814 dateert, verleent
aan alle kerkgenootschappen in het Rijk gelijke bescherming. Art. 183, dat ook reeds
in de Grondwet van 1814 voorkwam, verklaart, dat de belijders der onderscheiden
Godsdiensten allen dezelfde burgerlijke en burgerschapsrechten genieten en gelijke
aanspraak hebben op het bekleden van waardigheden, ambten en bedieningen.
Ook het van 1815 daterende art. 185, dat de tractementen, pensioenen en andere
inkomsten, van welke aard ook, in 1815 door de onderscheiden godsdienstige
gezindheden of haar leraren genoten zijnde, aan deze gezindheden blijvend verzekert,
ademt de geest van ‘neutraliteit’, en wat daaraan ten deze nog ontbreekt, wordt
aangevuld door de in het 2de lid van genoemd artikel geschapen mogelijkheid om
aan de godsdienstleraren, die tot nu toe uit 's Lands kas geen of een niet toereikend
tractement genieten, een tractement toe te leggen of het bestaande te vermeerderen.
Art. 186, dat van 1815 dateert, draagt aan de Koning op te waken, ‘dat alle
kerkgenootschappen zich houden binnen de palen van gehoorzaamheid aan de wetten
van de Staat’.
De gelijkheidsgedachte komt ook tot uitdrukking in art. 187, dat in 1848 in de
Grondwet is opgenomen en bepaalt, dat de tussenkomst der Regering niet vereist
wordt bij de briefwisseling met de hoofden der onderscheiden Kerkgenootschappen,
noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet, bij de
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afkondiging van kerkelijke voorschriften. Ten slotte gaan de art. 4 en 5 van de
Grondwet kennelijk uit van de gedachte, dat o.m. tussen de leden van onderscheiden
kerkgenootschappen, wat aangaat de ‘gelijke aanspraak op bescherming van personen
en goederen’ en de benoembaarheid ‘tot elke landsbediening’, geen verschil dient
te worden gemaakt (vgl het geciteerde art. 183 Grondwet).
Het is dus wel duidelijk, dat de Grondwetgever bij de vaststelling van de even
genoemde bepalingen de stricte ‘neutraliteit’ heeft willen dienen: om het nog eens
precies te zeggen: de Grondwetgever heeft o.m. door deze bepalingen te kennen
gegeven, dat hij met het in de oude Republiek gevolgde stelsel van de ‘bevoorrechte’
of ‘heersende’ of ‘publieke religie’ - dat was de Nederl. Hervormde Kerk - heeft
willen breken.
Dit heeft hij zeer zeker ook beoogd, toen hij in 1848 art. 184 redigeerde. Dit artikel
immers luidt: ‘Alle openbare godsdienstoefeningen binnen gebouwen en besloten
plaatsen wordt toegelaten, behoudens de nodige maatregelen ter verzekering der
openbare orde en rust.
Onder dezelfde bepaling blijft de openbare godsdienstoefening buiten de gebouwen
en besloten plaatsen geoorloofd, waar hij thans (d.i. in 1848, v.d. D.) naar de wetten
en reglementen is toegelaten’.
Het is duidelijk, dat ook hier de Grondwetgever uitgegaan is van de gedachte, dat
alle kerkgenootschappen zowel wat de openbare Godsdienstoefeningen binnen
gebouwen en besloten plaatsen als wat de openbare Godsdienstoefeningen buiten
gebouwen en besloten plaatsen betreft, op gelijke wijze dienen te worden behandeld.
Hoe is dit artikel in de Grondwet gekomen?
De Staatsregeling van 1798, alsmede de constitutie van 1806 hadden de vrijheid van
openbare Godsdienstoefeningen, buiten de gebouwen en besloten plaatsen te houden,
niet gekend. Integendeel: zij bepaalden, dat de openbare godsdienstoefeningen binnen
de muren der kerken moesten gehouden worden1). Godsdienstoefeningen mochten
derhalve niet dan in de kerkgebouwen gehouden worden; zij werden zelfs niet op
‘besloten plaatsen’, die geen kerken waren, geduld.
Anders werd het bij de vestiging van het Koninkrijk der Nederlanden.
De Grondwet van 1814 (art. 135) en die van 1815 (art. 193) hebben het houden
van openbare godsdienstoefeningen, dus ook van processies, vrijgelaten, behalve in
het geval, dat zij aanleiding gaven tot ordeverstoring2). De Regering kon derhalve
nooit openbare godsdienstoefeningen, zoals processies, verbieden, maar wel ze
belemmeren, d.i. ze doen ophouden door ingrijpen van de plaatselijke politie als er
aanleiding tot ordeverstoring was. Dit was dus een concreet recht van de politie.
De liberale Leidse hoogleraar in het Staatsrecht Prof. Mr J.F. Buys roemde de
bepaling van 1814 en ook die van 1815 als een ‘welke zich als uitdrukking van
zuivere en gezonde rechtsbeginselen zeker vrij wat beter liet verdedigen dan het
tegenwoordige artikel 167’ (thans art. 184).
1) 1798: art 22 Burgerlijke en Staatk. Grondregels: ‘binnen de daartoe bestemde gebouwen en
wel met ontsloten deuren’.
Wet 1806: art 1. Tweede afd.: ‘binnen de Muren der Kerken’.
1806: art 6. Constitutie: ‘binnen de Muren van de Kerken’.
2) 1814: ‘stoornis van de publieke orde en rust’.
1815: ‘de openbare orde of veiligheid.... storen’.
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In de Grondwetten van 1814 en 1815 werden de taken en vrijheden van Kerk en
Staat geëerbiedigd. De Kerk vrij in het houden van godsdienstoefeningen zo in als
buiten de Kerk, de Staat vrij als de bewaker van de openbare orde.
Inmiddels is aan de door de Grondwetten van 1814 en 1815 toegekende vrijheid
om buiten de Kerkgebouwen openbare godsdienstoefeningen, dus ook processies te
houden, in feite door de Koning zwaar getornd. In tegenspraak met de Grondwettelijke
bepalingen werden n.l. door de Regering verschillende circulaires uitgevaardigd om
het aantal processies te beperken. Deze circulaires hielden weliswaar formeel geen
bepaalde verboden in, maar bevatten voor de politie bestemde instructies. Deze
instructies waren in strijd met de grondwet. Hetzelfde kan ook gezegd worden van
het Koninklijk Besluit van 23 April 1822, waarbij alleen werden toegelaten processies
in de gemeenten, waarin zij zonder interruptie altijd waren gehouden. Het is deze
ongrondwettige praktijk, die in 1848 in het tweede lid van art. 184 der Grondwet
zijn consolidatie heeft gevonden. Prof. Buys heeft de in 1848 aanvaarde bepaling
van (thans) art. 184 geconfronteerd met de grondwetten van 1814 en 1815 en haar
ernstig gelaakt: ‘Voor het algemene beginsel van 1814 en 1815 komt eene bijzondere
toepassing in de plaats, voor de natuurlijke grenzen, vroeger (tussen Kerk en Staat)
aangewezen, een willekeurig getrokken demarcatielijn’.
‘Immers, zo vervolgt hij iets verder, de nieuwe demarcatielijn is willekeurig
getrokken en moet daarom aan de natuurlijke vrijheid.... van de Kerk te kort doen3)....
Aan de natuurlijke vrijheid van de Kerk, omdat deze wordt opgeheven ook in de
gevallen, waarin hare uitoefening geen enkel gevaar voor de publieke orde zou
opleveren’4).
Is op zich zelf reeds de beperking, die de Grondwet in het tweede lid van art. 184
aan de openbare godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten plaatsen oplegt,
een aantasting van de natuurlijke vrijheid der Kerken te noemen, de geschetste
beperking wordt te minder aanvaardbaar, als men bedenkt hoe de voor alle kerken
geschreven grondwettelijke beperking in de praktijk metterdaad is verstaan. En dan
moeten wij het treurige feit constateren, dat het bewuste grondwetsartikel in hoge
mate eenzijdig, ja op anti-katholieke wijze is en wordt toegepast. En waarom? Omdat
het tweede lid van art. 184 uitsluitend wordt gehanteerd tegen de openbare processies
der Katholieken! Immers, terwijl t.a.v. hun godsdienstoefeningen in de jurisprudentie
de hand wordt gehouden aan de grondwettelijke eis, dat zij in 1848 ter plaatse
gebruikelijk moeten geweest zijn om geduld te kunnen worden, wordt in de praktijk
ten aanzien van de openbare godsdienstoefeningen buiten de gebouwen en besloten
plaatsen van andere gezindheden niet de toch ook voor hen geldende grondwettelijke
eis gesteld, dat zij om geduld te worden reeds in 1848 ter plaatse gebruikelijk moeten
zijn geweest. Het gevolg daarvan is, dat straat-, markt- en parkprediking,
zendingsfeesten, godsdienstige openlucht-bijeenkomsten en optochten van het Leger
des Heils en andere niet-katholieke geloofsgemeenschappen, in de praktijk geacht
worden niet onder het 2de lid van art. 184 der Grondwet te vallen, terwijl openbare
Katholieke processies, welke daar waar zij in 1848 niet gebruikelijk waren, als
verboden handelingen en - bij herhaling - zelfs als strafbare handelingen gelden, ook
in streken waar de meerderheid van de bevolking Katholiek is.
3) De Grondwet II, p. 509.
4) De Grondwet II, p. 509 en 510.
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Hier wordt derhalve gemeten met twee maten! En dat is het juist wat het rechtsgevoel
van de Katholiek krenkt. Maar niet alleen van de Katholiek, ook objectief oordelende
niet-Katholieken zijn terecht door de tweeslachtigheid en ongrondwettelijkheid van
de Nederlandse rechtspraktijk geërgerd. In zijn ‘Bijdrage tot de herziening der
Grondwet’ liet de grote liberale staatsman en geleerde Mr J.R. Thorbecke zich als
volgt over de inhoud van het tweede lid van art. 184 uit5): ‘Een zonderlinge, met den
aard eener hedendaagsche Grondwet geenszins strokende ongelijkheid van regt’.
‘De algemeene voorwaarde, dat Godsdienstviering binnen gebouwen en besloten
plaatsen blijve, is die van een bekrompen en onverdraagzamen of onverdraagzaamheid
bekrachtigenden wetgever. In het open veld, op publieke pleinen of straten zal dus
godsdienst niet mogen worden gevierd. Waarom niet? Er is geen andere grond
denkbaar dan dat men zoodanige viering voor de openbare orde en rust gevaarlijk
acht. Op zich zelve is zij dit gewis niet.... Is dit nu een punt, dat een grondwetgever
voor alle volgende tijden en voor alle oorden des Lands kan beslissen? Mijns inziens
mag tusschen kerkelijke en andere vergaderingen of optogten in het openbaar regtens
geen verschil worden gemaakt’. En hij pleit er ten slotte voor, ‘dat moedige
verdraagzaamheid, al is zij nog niet in het hart van elken burger doorgedrongen, in
de wet zij, en het beleid der overheid kenmerke’. Mij dunkt, dat het Chr. Hist.
Kamerlid en zij, die zijn opvattingen delen, zich deze woorden, ruim een eeuw geleden
geschreven, kunnen ter harte nemen!
Niet minder vernietigend is het oordeel van Mr J. Heemskerk Az. over art. 184
(destijds art. 167) in zijn ‘De praktijk onzer Grondwet’6). Hij verklaart: ‘Niet ten
onregte werd dit artikel door Thorbecke, in zijne Bijdrage bladz. 96 e.v., hoogelijk
afgekeurd’.
Hij wijst er op, dat op de godsdienstoefeningen binnen gebouwen en besloten
plaatsen in alinea 1 dezelfde beperkingen (‘behoudens de noodige maatregelen ter
verzekering der openbare orde en rust’) worden toegepast, die in art. 193 der Grondwet
van 1815 voor de godsdienstoefeningen in het algemeen stonden geschreven, maar
die dáár speciaal ‘waren opgenomen met het oog op de godsdienstoefeningen buiten
de Kerken’7).
Hij constateert verder, dat de tweede alinea van het artikel ‘juridisch alleen’ ‘op
processies’ wordt toegepast; ‘straat of veldpredikatien en zendingsfeesten worden
overal toegelaten, ook op plaatsen waar zij in 1848 niet bekend waren, behoudens
de politiezorg voor de goede orde; dus even als of art. 193 der (Grondwet van 1815)
nog gold’8).
Hij oordeelt de in 1848 tot standgekomen regeling ‘waarlijk den Grondwetgever
onwaardig’9). En hij concludeert: ‘Mogt het tot eene grondwetsherziening komen,
dan schijnt eene verandering van art. 167 (thans art. 184, v.d. D.) zeer nodig. Een
volstrekte vrijheid om overal godsdienst op de straten en wegen te oefenen, zou wel
niet worden verlangd’10). De Schr. pleit ten slotte voor een wettelijke regeling, waarbij
‘het gebruik en de billijkheid in acht te nemen’
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zie p. 98 der Nieuwe Uitgave van 1921.
Deel II (1881), pp. 85-91.
T.a.p., pp. 87.
T.a.p., pp. 87.
T.a.p., pp. 90.
T.a.p., pp. 91.
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waren, terwijl ‘bij verandering van plaatselijke toestanden de zaak voor verandering
vatbaar zou dienen te zijn’11).
De liberale Leidse Hoogleraar in het Staatsrecht Prof. Mr J.F. Buys, getuigde bijna
70 jaar geleden, na te hebben verklaard, dat de bepaling van art. 184 ‘als een zuiver
politie-voorschrift (in de Grondwet) allerminst thuis hoorde’12): ‘Bij de gestrengheid
waarmede tegen het invoeren van nieuwe processies in de open lucht gewaakt wordt,
steekt sterk af de lijdelijkheid, waarmede men zendingsfeesten en straatprediking
toelaat, ofschoon deze zich zeker niet op een wettig gebruik voor 1848 beroepen
kunnen’13).
En hij voegde er aan toe, dat ‘bij deze uitlegging van de Grondwet de
straatprediking eenvoudig afhankelijk blijft van de voorschriften van de gewone wet
of van de inzichten der politie’. Volgens de niet-Katholieke hoogleraar Prof. Mr
C.W. van der Pot (Handboek van het Nederlandse Staatsrecht 1946, p. 409) ‘moet
de bestaande toestand als onbevredigend worden beschouwd’. Hij constateert, dat
de processies ‘thans achterstaan bij optochten enz. van allerlei aard’.
Indien men een buiten verantwoordelijkheid van Prof. Mr A. Anema gepubliceerd
college Staatsrecht14) mag geloven, heeft deze A.R. Hoogleraar aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam zich tegenover zijn leerlingen in deze geest uitgelaten:
‘Behoudens enkele anti-papisten is men het er over eens, dat het recht van processie
behoort te worden toegestaan....’.
Nog moge er aan worden herinnerd, dat Prof. Anema aan het verslag van de
Staatscommissie15), ingesteld bij K.B. van 20 December 1918, aan welke was
opgedragen de voorbereiding van een herziening van de Grondwet, een
minderheidsnota van ruim 3 pagina's heeft toegevoegd, in welke nota hij met geen
enkel woord bezwaar maakt tegen het blijkbaar door de Commissie aanvaarde voorstel
om het betreffende artikel van de Grondwet als volgt te doen luiden: ‘openbare
godsdienstoefeningen buiten gebouwen en besloten plaatsen zijn geoorloofd, tenzij
naar aanleiding daarvan gevaar bestaat voor verstoring van de openbare orde en rust’.
Evenmin heeft Prof. Anema in zijn minderheidsnota bezwaar gemaakt tegen het
voorstel der Commissie om in de ‘Additionele Bepalingen’ een artikel op te nemen,
waardoor de sedert tal van jaren verkregen rechten om op bepaalde plaatsen processies
te houden worden veilig gesteld.
De Christelijk-Historische Staatsrechtsgeleerde Jhr Mr A.F. de Savorin Lohman
heeft in zijn Constitutie16) het tweede lid van art. 184 (destijds art. 170) ‘dat over
processies handelt’, ‘een carricatuur van wetgeving’ genoemd17). Hij oordeelt, dat
reeds in 1815 alle openbare godsdienstoefeningen overal en altijd toegelaten werden
en dat zij slechts konden en kunnen ‘worden belemmerd in geval zij de openbare

11)
12)
13)
14)

T.a.p., pp. 91.
De Grondwet Deel II (1887), pp. 560.
Buys, De Grondwet Deel II, pp. 519-520.
Verzameld en bewerkt door Mr C. Abraham met medew. van Mr Dr J. Postumus (4de dr.
1940 aanvulling pp. 14).
15) Van deze Commissie was Prof. Anema voorzitter.
16) Vierde uitgave 1926.
17) O.C.P. 320.
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orde of veiligheid zouden kunnen storen’18). Hij stelt dit zijn standpunt tegenover dat
van de jurisprudentie, dat ‘echter geheel anders’ is.

18) Pag. 321.
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Aan het verkeerde adres
Het Chr. Hist. Kamerlid F.H. van de Wetering heeft in de genoemde vergadering
van geestverwante raadsleden ook het geval van het terrein voor de ‘St Bavo’ te
Haarlem in zijn tegen het herstel der processievrijheid gerichte rede betrokken. Ook
hierop moge een kanttekening geplaatst worden. De Kerkeraad van de Evangelisch
Lutherse Gemeente te Haarlem, de Kerkeraad van de Nederlandsche Hervormde
Gemeente Spaarndam en Spaarnwoude, de Kerkeraad der Nederlandsche Hervormde
Gemeente te Schoten en de Centrale Kerkeraad der Nederlandsche Hervormde
Gemeente te Haarlem hebben zich in 1954 bij schrijven tot Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland gewend met het verzoek hun goedkeuring te willen onthouden aan
het besluit van de Gemeenteraad van Haarlem van 14 April 1954 tot onder meer het
aangaan van een overeenkomst tot het vestigen van een zakelijk recht van erfpacht
op een terrein behorende bij de R.K. Kathedrale Basiliek ‘St Bavo’ te Haarlem, in
welke overeenkomst was bedongen, dat het genoemde terrein op 12 dagen van het
jaar beschikbaar zou blijven voor het houden van openbare godsdienstoefeningen.
Als een der argumenten, waarop de requestranten hun tot G.S. van Noord-Holland
gericht verzoek baseerden, noemden zij het Grondwettelijk processieverbod. Ik laat
nu even in het midden of inderdaad de genoemde regeling tussen de Gemeente
Haarlem en het Bisdom de handhaving van het processieverbod - processies plegen
daar overigens sinds jaar en dag gehouden te worden - in gevaar bracht, hetgeen ik
ontken; ik laat nu ook nog daar, dat men het houden van een bepaalde processie niet
te voren kan verbieden of verhinderen, doch alleen, zo de verboden processie
metterdaad plaats vindt, haar alleen kan belemmeren, iets waartoe G.S. noch de jure
noch de facto bij machte zouden geweest zijn - de kernfout van de evengenoemde
requestranten lag bij hun blijkbaar aan hun vermeld verzoek ten grondslag liggende
gedachte, als zoude voor G.S. op het stuk van de handhaving van art. 184, 2de lid,
Grondwet, door de wetgever een taak zijn weggelegd. Deze gedachte nu is een
volkomen misvatting. De Wet op de Kerkgenootschappen van 10 September 1853,
welke de blijkens de Aprilbeweging van dat jaar door het herstel van de
Bisschoppelijke Hiërarchie in Nederland sterk opgelaaide anti-Katholieke sentimenten
bij het Protestantse deel der natie had te kalmeren, heeft de delicate aangelegenheid
van de overtreding van art. 184, 2de lid, der Grondwet met een niet te miskennen
angstvallige schroom en pijnlijke nauwgezetheid geregeld. De wet verklaart immers
in art. 10, 2de lid, dat geen officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank een
vervolging ter zake kan instellen dan op machtiging van de procureur-generaal van
het hof, onder wiens bevelen hij staat. Heeft de officier de evenbedoelde machtiging
verkregen, dan kan hij volgens art. 10, lid 1, der wet voor de rechtbank ter burgerlijke
terechtzitting alleen de toepassing van art. 9 eisen. Dit artikel nu bepaalt o.m. dat hij,
die elders dan art. 184 van de Grondwet toelaat, ‘de openbare godsdienstoefening
uitoefent, wordt verklaard in strijd met de wet te hebben gehandeld’. De overtreder
van art. 184, 2de lid, Grondwet, komt derhalve niet voor de strafrechter en een ander
rechtsgevolg, dan even genoemde verklaring van de burgerlijke rechter, heeft zijn
vergrijp niet. Doch wanneer iemand, na eenmaal te zijn veroordeeld ter zake van een
overtreding van art. 184, 2de lid, Grondwet, zich aan een herhaling daarvan schuldig
maakt, wordt het rechtsgeding tegen hem ‘op gewone wijze voor de gewone
strafrechter
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behandeld’ (art. 12 en 13). Hij kan dan worden gestraft ‘met schorsing in de
uitoefening zijner burgerschapsrechten voor de tijd van drie tot tien jaar, en met
hechtenis voor een dag tot een jaar te zamen of afzonderlijk’.
Waar nu de wetgever van 1853 de vervolging van de overtreding van het meermalen
genoemde grondwetsartikel, dus ook van die van het z.g. processieverbod, ingevolge
de delicaatheid van het onderwerp, met zovele waarborgen heeft omringd, en onder
de nodig geachte beperkingen nauwkeurig degenen aanwijst, die voor de handhaving
van de bepaling hebben zorg te dragen, is het duidelijk, dat voor de colleges van
Gedeputeerde Staten ter zake volstrekt geen taak, hoegenaamd, door de wetgever is
weggelegd. De lagere publiekrechtelijke organen hebben derhalve hier geen andere
taak dan dat de plaatselijke politie, d.i. de gemeentelijke politie, ter zake van een
geconstateerde overtreding van art. 184, 2de lid, Grondwet proces-verbaal kan
opmaken. Elke andere bemoeiing van de lagere publiekrechtelijke lichamen met de
materie van de handhaving van het processieverbod is i.c. én ongrondwettig én
onwettig!
Er wordt in ons vaderland in bovenstaand opzicht onrecht gepleegd aan de
Rooms-Katholieken! Het tweede lid van art. 184 van de Grondwet wordt door
eenzijdige interpretatie practisch gefrustreerd, want feitelijk wordt het alleen
gehanteerd ten opzichte van de Katholieken. Wanneer zij op plaatsen, waar zulks in
1848 niet gebruikelijk was, buiten gebouwen en besloten plaatsen openbare
godsdienstoefeningen houden, komen zij met de justitie in aanraking. Wanneer
daarentegen andere gezindten zulks doen, vergeet men het grondwetsartikel. Dat is
het grievende in de zaak! De democratie in Nederland heeft zich, helaas, nog niet
kunnen opwerken tot die graad van tolerantie, die ook hier gelijkheid voor de wet
aan allen brengt. Wat men de een toekent, kan men de ander niet onthouden.
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Politiek Overzicht
Internationaal
SCHEEN na de aanvaarding der Parijse verdragen door de Bondsdag de weg naar
de Bondsraad geplaveid, onverwachts deden zich gebeurtenissen voor, die de hele
zaak op losse schroeven dreigden te zetten. Wegens het overlopen van vele leden
der liberale partij naar de oppositie meende vice-kanselier Blücher zijn ontslag te
moeten nemen. Ook in de ‘Vluchtelingen-partij’ was een scheuring ontstaan, die ten
gevolge kon hebben, dat de noodzakelijke twee derde meerderheid voor de kanselier
verloren zou gaan. De oppositie, hardnekkig door de socialisten gevoerd, en bij de
anderen aangewakkerd ging hoofdzakelijk tegen het Saar-accoord van October 1954.
Dit liet de mogelijkheid open dat het Saargebied na de sluiting van het vredesverdrag
(zo het ooit gesloten wordt) buiten het Duitse rijk zou komen. De nationalisten willen
van mogelijke grenswijziging niets weten, daarbij vergetend, dat de oorlog door hen
verloren is. Alle vertragingspogingen der socialisten ten spijt ratificeerde in een korte
zitting 19 Maart de Bondsraad de Parijse accoorden met 29 tegen 9 stemmen, omdat
liberalen en vluchtelingen hun front weer hadden gesloten. Over het Saaraccoord
werd zelfs niet officieel gestemd want de juridische commissie had geadviseerd, dat
deze zaak, van zuiver federale aard zijnde, de goedkeuring van de Bondsraad niet
behoefde. Daags te voren had de socialisten-partij in de Bondsdag voorgesteld de
ratificatie uit te stellen totdat de tegenstellingen in de opvatting der partners over het
statuut, inzonderheid over vrije verkiezingen, uit de weg waren geruimd. Hun actie
kwam echter te laat. Er bleef hun nog over een beroep te doen op het Constitutionele
Gerechtshof te Karlsruhe om het Saarstatuut onwettig te verklaren. Wilde hun eis
ontvankelijk zijn, althans in behandeling komen, dan moesten zij handtekeningen
verzamelen van een derde van het aantal Bondsdagleden. Van de 509 leden verkregen
zij er 170, met inbegrip van 11 Berlijnse socialisten. Maar deze hebben geen
stemrecht, omdat Berlijn (nog) geen lid is van de Westduitse federatie. Trekt men
deze er af, dan is het derde niet behaald. Adenauer legde de stukken aan president
Heuss voor, die ze tekende nog vóór een gunstige uitspraak van het gerechtshof.
Van de zijde van Frankrijk maakte men zich ongerust over de uitlating van de
Duitse Bondskanselier, dat de beloften door de V. Staten en Engeland aan Frankrijk
gedaan door de ontwikkeling der gebeurtenissen achterhaald waren. Zij hadden
namelijk in 1947 hun steun toegezegd voor een autonoom statuut van het Saargebied.
De eerste reactie van de Franse regering was, dat zij geen reden had om een
gedachtenverandering aan te nemen. Doch Eden in het Lagerhuis geïnterpelleerd,
beperkte zich tot de verklaring, dat zijn land op een vredesconferentie elke door de
drie partijen aanvaarde oplossing zal steunen. De Franse Senaat, op wiens
bekrachtiging tot einde Maart moest gewacht worden, stelde de behandeling van het
Saar-accoord maar steeds uit. De bedreiging op 12 Januari van Churchill aan de
toenmalige premier Mendès-France, dat hij als er nog meer vertraging zou komen,
gedwongen zou zijn de politiek te steunen om Frankrijks stoel op internationale
conferenties onbezet te laten en dat de V. Staten, in samenwerking met het Britse
Gemenebest en met West-Duitsland sterk genoeg zouden zijn om de veiligheid van
de Benelux-landen en andere bondgenoten te waarborgen, drong aanvankelijk niet
tot de openbaarheid door. Men zal mogen aannemen, dat het Franse ministerie voor
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dit dreigement niet ongevoelig is gebleven. In de Senaatscommissie minimaliseerde
minister Pinay het geschil over de garanties
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als irreëel. Men moest zich geen zorgen maken over een onzekere toekomst.
Belangrijker was bevredigende economische betrekkingen tussen het Saargebied en
Frankrijk te verkrijgen. Dat zou de Saarlanders er toe kunnen brengen hun blik eerder
op Frankrijk dan op West-Duitsland te richten. De onderhandelingen hierover hebben
inmiddels algemene overeenstemming over de economisch samenwerking bereikt.
Een sterk bewijs voor de gezagscrisis in Frankrijk is de snel opgekomen agitatie
van Poujade tegen de belasting. Uiteraard is niemand voorstander van welk
belastingstelsel ook. Nochtans is het een omineus verschijnsel dat deze kleine burger
een organisatie uit de grond heeft gestampt van 300.000 leden, die elk een jaarlijkse
contributie betalen van 1000 frs. benevens van 800.000 sympatiserenden. Hun doel
is de kleine middenstand te bevrijden van de scherpe contrôle op hun aangiften.
Zoals tijdens de Franse Revolutie de ‘tribunes’ de afgevaardigden door bedreigingen
murw maakten, zo verscheen ook Poujade met de zijnen om pressie uit te oefenen
op de parlementariërs, wier politiek leven door de kiezers achter deze leider kon
worden afgesneden. De premier Edgar Faure verklaarde, dat hij niet zou wijken en
hoogstens de contrôle-maatregelen zou verzachten. De afgevaardigden sloten zich
in meerderheid bij de regering aan om aldus een regeringscrisis tijdens de behandeling
der verdragen door de Senaat te voorkomen. Het succes der verdragen in de Senaat
(zij werden alle vier zonder amendementen aanvaard) is voor een niet gering deel te
danken aan de meesterlijke rede van Edgar Faure, die aantoonde, dat een verwerping
der verdragen zou neerkomen op een verbreking van de relaties met de westerse
bondgenoten en mededeelde, dat na de ratificaties een drie-mogendheden-conferentie
zou worden gehouden ter voorbereiding van een gesprek met Rusland.
Nu ook de Italiaans Senaat zijn goedkeuring aan de verdragen heeft gegeven,
bestaat er geen twijfel, dat, na de grote bondgenoten, de Benelux zal volgen.
Moskou had niet afgelaten de erkenning der verdragen te verhinderen, vooral in
Frankrijk. De zuivering in het binnenland van de volgelingen van Malenkof, die zich
uitstrekte tot in Hongarije, waar Imre Nagy, de premier, beschuldigd van te rechtse
opvattingen zich moest terugtrekken, verhinderde niet tegenover het westen de oude
tactiek voort te zetten. De uitbreiding van het aantal maarschalken, waaronder zelfs
een oppermaarschalk, wees op versterking van de invloed van het leger, dat de
sleutel-posities in de Sovjet-Unie verwierf. Dit kan de dankbaarheid van Kroessjef
geweest zijn voor de steun van het leger bij de val van Malenkof. Waarschijnlijker
is, dat deze benoemingen in verband staan met de organisatie van een verenigd
opperbevel der 8 Oost-Europese landen - een Oost-Europese Nato - als een laatste
poging om het ratificatiedebat in de Franse Senaat te beïnvloeden.
Ook in Groot-Brittannië zijn vele Labour-mannen bevreesd Moskou voor het hoofd
te stoten. Zij eisten onmiddellijk stappen om te komen tot een
drie-mogendheden-conferentie met Rusland en Amerika. Churchill antwoordde, dat
het huidige moment volkomen ongeschikt was. Hij onthulde echter, dat hij reeds in
1953 met een dergelijk plan rond liep, maar dat zijn ziekte (‘een verlamming’) hem
dadenloos had gemaakt. In 1954 had hij, met meeweten van Eisenhower contact
gezocht met Molotof. In plaats van informele besprekingen stelde deze een formele
conferentie voor, welke sprong de Britse premier te verregaand vond. Zo bleef de
zaak rusten. Tevens kwam de H-bom ter sprake, welks verschrikkingen die van de
A-bom verre overtreffen. Voor Engeland bestaat de noodzaak van een verdediging
door ‘afschrikking’. In een magistrale redevoering toonde de premier de
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onvermijdelijkheid aan van de vervaardiging van dit wapen, in de verwachting, dat
de Russen hun achterstand op dit gebied niet dan na drie of vier jaar zouden kunnen
inhalen. ‘Gelukkig, we hebben nog tijd.
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Ondertussen: geen ogenblik aarzelen, geen ogenblik vermoeid terugdeinzen, geen
ogenblik wanhopen’.
Aan het eind van het debat vond een stemming plaats over een amendement van
de Labour-party, dat het defensiebeleid van de regering afkeurde. Het werd verworpen
met 303 tegen 196, terwijl de rebel Bevan met 56 fractie-genoten zich van stemming
onthield. Voor de leider Attlee maakte deze botsing met de ongezeggelijke Bevan,
die hij toch al was tegemoet gekomen in zake de bewapening, de maat vol. Hij wenste
dit lid van het ‘schaduwkabinet’ kwijt te zijn. De parlementaire fractie van de Labour
besloot met 141 tegen 112 stemmen de leider van de linkervleugel uit te stoten. De
stemmenverhouding bewees, dat Bevan zoveel aanhang had dat men de consequentie:
Bevan ook uit de partij te zetten niet aandurfde.
Sinds de wapenstilstand (1949) tussen Israël en Egypte zijn incidenten tussen beide
landen niet uitgebleven. Het ergste geval was de overval van Israëliërs, die bij Gaza
39 Egyptische militairen doodden. Egypte wist zich te beheersen en deed, zonder
geweld met geweld te beantwoorden, een beroep op de V.R. De Canadese voorzitter
Burns van de bestandscommissie werd naar New York geroepen om rapport uit te
brengen, waarna de V.R. zijn oordeel zal uitspreken.
De katholieke premier van Z.-Vietnam beleeft moeilijke dagen. Hij heeft te
worstelen met het vluchtelingenprobleem, nl. de honderdduizenden katholieken uit
Noord-Vietnam, die, ondanks de verdragen van Genève, aan godsdienstvervolging
bloot staan en hun redding in Z.-Vietnam zochten. Vervolgens wordt hij in het
binnenland bestreden door de drie gewapende secten. Hun wensen zijn een nationaal
eenheidskabinet en aftreden van de premier Ngo Dinh Diem. De steeds afwezige
vorst, Bao Dai, die bij voorkeur te Cannes resideert en ook daarom weinig gezag
geniet zoekt de eenheid te bevorderen, meer overhellend naar de ‘democratische’
secten dan naar de van dictatuur beschuldigde minister.

Nederland
Tweemaal heeft de Tweede Kamer de plannen van ministers afgekeurd. De eerste
maal ging het over de Gezondheidswet, ingediend door minister Suurhoff. Zij bevatte
een bepaling, waarbij een Centrale Raad werd opgericht, bestaande uit afgevaardigden
der Kruisverenigingen en uit afgevaardigden van de regering. Op die wijze
samengesteld, dat het overheidsapparaat de meerderheid had. Bij monde van de
afgevaardigde Chr. Mol drong de K.V.P.-fractie, bevreesd voor étatisme, op paritaire
vertegenwoordiging aan. De minister was daarvoor niet te vinden. Daarop diende dr
Mol een motie in, die met 47 tegen 25 stemmen (die van de P.v.d.A. en der
communisten) aanvaard werd. De minister vroeg schorsing der beraadslagingen.
De tweede maal was het minister Cals, die voor zijn televisie-beleid niet op alle
punten instemming kon vinden. Hoewel het debat feestelijk inzette doordat het
televisisch werd uitgezonden, was de afloop minder gunstig. Het hoofdbezwaar
bestond tegen het plan om een algemene Programma-commisie in te stellen, bij wie
de verschillende Omroeporganisaties hun programma's moesten indienen. De
Commissie zou beslissen, welke programma's geschikt waren. Ter rechterzijde wilde
men liever de bestaande toestand van vrijwillige samenwerking der
Omroep-verenigingen bestendigen. Er werden verschillende moties ingediend en
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verworpen. Die van de afgevaardigde Peters was de belangrijkste. Bij zitten en
opstaan (rechts tegen links) werd zij aanvaard. Minister Cals zal zijn concept enigszins
moeten wijzigen.
In de Eerste Kamer gaf minister Beel een somber toekomstbeeld. Door de
uitvinding van de A- en vooral van de H-bom was de situatie ter bescherming van
de bevolking
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uitgedacht grondig gewijzigd. Gelukkig is het nog niet zeker, dat in een nieuwe
oorlog het atoomwapen zal worden gebruikt. Bovendien is het aannemelijk, dat een
van de eerste aanvallen niet op ons land zal worden gericht. De H-bommen zullen
bij voorkeur onze centra: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en het maritieme centrum
Den Helder trachten uit te roeien. Tegen dit benauwend perspectief meende de
minister wel enige maatregelen te kunnen nemen. Niet dat een afdoende bescherming
zou kunnen worden geboden tegen een verwoesting van enorme afmetingen, maar
wel dat het aantal slachtoffers teruggebracht kan worden tot slechts enkele procenten
van de massale verliezen, die we zouden lijden, indien we niets deden.
In dezelfde Eerste Kamer gaf minister Beel, namens het kabinet verslag van de
mislukking in het ‘Georganiseerd Overleg’ inzake de salariëring der
Overheidsambtenaren. Tijdens de meermalen onderbroken besprekingen had de
regering enige concessies gedaan, waarvan zij zich thans afvroeg of zij al niet te ver
was gegaan. Hoewel ook de laatste concessie door vier van de vijf Centrales was
afgewezen, zal de regering, nu verder overleg geen zin meer heeft, de
regeringsvoorstellen met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1955 invoeren. Te
Amsterdam hield de A.R.K.A. een druk bezochte vergadering, waarin de voorzitter
waarschuwde tegen de mogelijkheden van staking als go-slow-acties, het niet
verrichten van overwerk en dergelijke sabotage. Men moet zich instellen op het stipt
en nauwgezet volbrengen van onze dagelijkse plicht. De vergadering, waarin vooral
mr Sens het goed recht van de ambtenaren met cijfers aantoonde, nam tenslotte een
motie aan van ontevredenheid over de wijze, waarop de regering de belangen van
haar personeel behartigt.
In Indonesië is eindelijk het proces begonnen tegen personen, die van subversieve
pogingen tegen het gezag beschuldigd waren. Jungschläger door een oud KNIL-man,
Manoch, thans in dienst van de geheime politie, beschuldigd als leider van
ondergrondse actie kwam het eerst aan de beurt. Om de bekwame advocaat Bouman
de verdediging onmogelijk te maken, beweerde Manoch, dat deze hem had willen
omkopen om zijn beschuldigingen in te trekken. Mr Bouman ontkende absoluut. Hij
werd onmiddellijk door de openbare aanklager apart geroepen en zijn huis werd
doorzocht naar compromitterende stukken. Eerst nadat de Hoge Commissaris van
Bijlandt met de minister van buitenlandse zaken een onderhoud had gehad kreeg hij
de verzekering, dat de advocaat zijn pleidooi zou mogen voortzetten.
De grove mishandelingen van een 25-tal Nederlanders bij het vooronderzoek,
waren eerst ontkend. Later door de officier van Justitie, Senario, vergoelijkt met de
woorden: ‘Er is verschil tussen mishandeling en mishandeling. Wanneer iemand na
enkele klappen de waarheid zou willen vertellen, dan hebben die klappen ter
aansporing weinig te betekenen’. De feitelijkheden waren echter niet zo onschuldig.
Nederlandse hoogleraren citeerden uit brieven van slachtoffers zulke gruwelen dat
zelfs de Indonesische pers in actie kwam om haar afkeuring over deze Japanse
methodes uit te spreken. Dit alles kon de Indonsische Hoge Commissaris in Den
Haag niet weerhouden, de verklaring van Nederlandse hoogleraren lichtvaardig en
misleidend te noemen.
Tegelijk met dit proces stelde de Indonesische regering een rechtsvervolging in
tegen de leiders van de R.M.S. (de Republiek der Zuid-Molukken). Deze Ambonezen
staan op het standpunt, dat de omzetting van de federale staatsvorm in een unitarische
strijdig is met de voorzieningen van de Ronde Tafel-Conferentie. Enkelen hunner
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verschuilden zich achter de verontschuldiging dat zij het verzet niet begrepen hadden
of daartoe gedwongen waren. De overigen hebben Mr Stoffels uit Den Haag geroepen
om hun verdediging te leiden. In de Tweede Kamer bracht prof. Gerbrandy de
kwestie-Ambon voor het voetlicht met een beschuldiging tegen de Koninklijke
Pakket-
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vaart, die Indonesische troepen naar Ambon had vervoerd. De K.P.M. kwam op de
achtergrond toen Gerbrandy een motie indiende om de regering er toe te bewegen
de kwestie-Ambon voor de V.N. te brengen. De Minister-president antwoordde, dat
men bij de Ambonezen geen ongerechtvaardigde illusies moest wekken daar de V.N.
toch geen notitie van deze kwestie namen. Gerbrandy trok zijn motie in.
De ‘geïnfiltreerden’ in N.-Guinea, die, zoals de gevonden stukken bewijzen, tot
het Indonesische leger behoren, zijn in Hollandia snel en rechtvaardig berecht met
gevangenisstraf, overeenkomstig hun verantwoordelijkheid.
1-4-'55
K.J.D.

België
Maart, de elfde maand van het bestaan van de regering-Van Acker, was voor haar
ook de zwaarste, en wellicht heeft alleen de extra-gouvernementele hardnekkigheid
van Max Buset haar voor het ergste gered. Voor de Christenen bracht zij een eerste
resultaat voor hun onverpoosde inspanningen tot behoud van schoolvrede en
meningsvrijheid. Voor de voorzitter van de C.V.P. bracht zij het loon voor vier jaar
opoffering: de schaduw die sedert de zomer 1950 boven de partij hing, lijkt definitief
overwonnen. Voor de apostelen van de ontkerstening van ons land, tenslotte, bracht
zij een striemende logenstraffing: als de christelijke waarden bedreigd zijn, dan breekt
het diep-christelijke karakter van ons volk glanzend door.
Tegen het ‘neen’ aangaande de ontwerpen-Collard, woog voor de regering in het
begin wellicht nog het ‘ja’ van haar eigen troepen op. Maar dank zij de
voorlichtingscampagne van het Comité voor Vrijheid en Democratie groeide het
verzet ras aan. En zo de regering om prestigeredenen al niet kon toegeven aan de
eis: intrekken van de ontwerpen, dan begreep zij toch, vooral langs liberale zijde,
dat zij haar starre houding ten opzichte van de ontwerpen moest laten varen. De
contactcommissie stelde een reeks behendig gekozen amendementen op, die door
Eerste-Minister Van Acker in zijn radiorede van 14 Maart voor het eerst werden
bekendgemaakt.
Het ontging de bevolking echter niet, en dhr Liebeert bevestigde het trouwens, dat
de beginselen van de wetgeving-Collard, vooral inzake prioriteit voor het
staatsonderwijs en ongelijkheid van kansen voor de kinderen en de gediplomeerden,
integraal gehandhaafd bleven. Dhr Van Acker bereikte dus niet de gewenste kalmte,
noch de huichelachtig aangeboden ‘nationale eendracht’. Alle bemoeiingen van de
C.V.P. in de Kamercommissie bleven vruchteloos. Deze partij besloot dan ook, vóór
de dag van de mars op Brussel, een laatste waarschuwing tot de regering te richten.
Dhr Theo Lefèvre bezorgde dit op 22 Maart op een zeer krachtdadige wijze. Een
antwoord van dhr Spaak bood een ogenblik enige hoop. Maar Max Buset sloeg die
hoop onmiddellijk weer aan scherven: voor hem hebben de linksen nu dé gelegenheid
om het onderwijs, vooral in Vlaanderen, te laïciseren, en hij slaagt er door zijn energie
zelfs in de Liberalen in het gareel te houden ofschoon zijn doel de socialistische
hegemonie is.
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De strijd was onvermijdelijk. De regering begon onmiddellijk een reeks maatregelen
tegen de ontworpen betoging van 26 Maart. Ze liet de burgemeester van Brussel de
betoging verbieden. Ze liet de Gouverneur van Brabant een samenscholings- en
concentratieverbod uitvaardigen. Ze legde een driedubbele versperring rond de
hoofdstad en zorgde er voor een ordemacht van 10.000 man. Het Comité voor Vrijheid
en Democratie hield voet bij stuk, drong alleen bij zijn troepen aan op kalmte en
waardigheid. Na weken van intense voorbereiding, gekruid met schitterende staaltjes
van volkse humor in het verzet, na een week van straatgevechten te Leuven, waar
ordediensten en rode knokploegen samen terreur uitoefenden, greep de betoging
plaats
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Ondanks alles kwamen 300.000 mensen in beweging. Ondanks alles drongen 100.000
mensen in de hoofdstad door, die ze vier uur met hun massa bezet hielden. De
christelijke leiders, allen op hun post, werden in triomf rondgedragen. Het werd,
vooral door de opmerkelijke afwezigheid van iedere tegenmanifestatie (de
voorafgaande dreigingen bleken ijdel), evenzeer een feestdag als een protestbetoging.
Ondanks een volledige blokkering van de radio-omroep kon de regering de binnenen buitenlandse weerklank van de betoging niet verhinderen. Ze heeft haar
socialistische, ondemocratische inspiratie niet langer kunnen verbergen. Wel bleef
zij aan de macht, wel beweerde zij, de revolutie te hebben onderdrukt. Maar haar
prestige in België en in de wereld leed een wellicht onherstelbare slag. Vooral dan
wegens de practijken waarmede de vrijheden van meningsuiting en pers beteugeld
werden. De radiojournalisten, van welks politieke kleur ook, protesteerden tegen de
vervalste berichtgeving en de minister van Verkeerswezen, Anseele, sloeg een ellendig
figuur op de grote Kamer-interpellatie van 31 Maart over deze feiten. De angst van
de regering was niet overwonnen, haar zenuwachtigheid nam de bovenhand. Het
Paas-reces kwam voor haar als een redding.
Het christelijke kamp, aangemoedigd, kondigt een tweede faze aan, die beslissend
moet worden in de strijd tegen de regering. Toch mogen ook hier bepaalde
moeilijkheden niet uit het oog verloren worden. Er heerst geestdrift, maar er worden
oplossingen, zoals de volledige schoolgelijkheid - die politiek gezien onmogelijk
zijn en niet met het programma van de C.V.P. stroken - voorgedragen, o.m. door de
Christelijke Vlaamse Volksunie, hier verbonden met federalisme. Het gevaar is niet
denkbeeldig, dat de gekozen oplossing, ook na een intrekking van het ontwerp-Collard,
of na de val van de regering, een met de kern onvoldoend vertrouwde bevolking niet
geheel zal voldoen en nieuw voordeel aan het extremisme zou brengen. De C.V.P.
kan niet zo maar een radicale ontknoping, zoals kamerontbinding, wensen.
Want vitale problemen, door het schoolvraagstuk op de achtergrond geplaatst,
hebben gevaarlijke afmetingen aangenomen. Op sociaal gebied blijven daar de
familiale politiek, het pensioenvraagstuk en dat van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering. Het pensioenontwerp Troclet werd in de Senaat gestemd,
ondanks een onvoldoende financiering voor de toekomst, een uitschakeling van de
betrokkenen uit het beheer, een noodlottige uitbreiding van de administratieve
willekeur. De ziekte- en invaliditeitsverzekering, op de rand van de financiële
ineenstorting, maakte het voorwerp uit van besprekingen tussen de minister en ruime
afvaardigingen van betrokkenen. Een voorstel tot sanering werd in zijn beslissend
punt, nl. een bijdragenverhoging, verworpen. Een volledige herziening en hervorming
blijft noodzakelijk: alleen door wederinvoering van de verantwoordelijkheid van de
organismen en een klassificatie van de risico's kunnen én gezondheid van het stelsel
én pluralistische vrijheid gevrijwaard blijven.
Dit vraagstuk hangt rechtstreeks samen met dat van de financiële toestand, die
allesbehalve schitterend is. Dank zij de hoge conjunctuur houdt de regering nog het
hoofd boven water. Maar zij heeft met aanzienlijke thesauriemoeilijkheden te kampen,
terwijl zij om prestigeredenen geen beroep durft te doen op binnenlands geld. Een
lening in Nederland leverde wel het gewenste resultaat op, ofschoon zij, monetair
gezien, niet geheel zonder gevaar is (en trouwens onder ongunstige voorwaarden
werd aangegaan). Maar waar gaat men heen, wanneer leningen nodig worden om
thesauriemoeilijkheden te verhelpen? Ook deze toestand draagt aldus de kiemen voor
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een ineenstorting in zich en het is begrijpelijk dat de C.V.P. liefst niet alleen het
risico loopt, de rekening van Van Acker te moeten betalen!
L. Deraedt
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Forum
Hedendaagse Belgische Kunst
Zeventig Belgische kunstenaars werden een monografie waardig geacht! In het
materialistische, genotzuchtige België is de smaak voor plastische kunst dus niet
gestorven: overvloedige productie kan alleen leven in een atmosfeer van
belangstelling. Schilderijen en beelden worden niet alleen tentoongesteld maar ook
gekocht. Openbare instanties voelen zich niet op de hoogte van hun taak en hun
reputatie, zolang ze in interesse en koopkracht niet pogen te wedijveren met de private
kunstminnaars. Maar de kunstminnaar haalt het nog vlot op de officiële instelling,
teken van een gezonde vitaliteit. Teken ook, dat de moderne Belg zijn verleden niet
helemaal heeft verloochend: vooral de Vlaming ziet zich in zijn woning gaarne
omringd van mooie schilderijen. Alleen de Kerk - behoudens enkele verblijdende
uitzonderingen en in tegenstelling met wat bij de naburen gebeurt, in Nederland,
Duitsland, en sinds enkele tijd ook in Frankrijk - geraakt maar niet uit het vaarwater
van een brave, gevaarloze, goed ontsmette en gesteriliseerde kunst.
Gedurende de eerste decennia van België's onafhankelijk bestaan zag het er aardig
naar uit alsof de plastische kunsten een glorieloze dood zouden sterven aan romantisch
historicisme en megalomanie. Gelukkig kwam er reactie, en na de portretkunst, het
enige genre dat de schilder verhinderde zijn aangeboren verstand te verloochenen,
herleefde ook de vreugd aan de kleur en aan het schilderen om het schilderen.
In de meeste landen van Europa blijft het nog steeds moeilijk tot een objectief
inzicht te komen in de hedendaagse kunstproductie, vooral door de opdringerigheid
van een bepaalde pers, door ‘bewegingen’ en groepjes die luidruchtig de aandacht
opeisen terwijl misschien het waardevolste in een assepoester-hoekje verborgen blijft.
Dank zij het initiatief van het Ministerie van Openbaar Onderwijs wordt een imposante
reeks ‘Monographieën over Belgische Kunst’ gepubliceerd, die ons veroorlooft de
contemporaine kunstproductie in België in haar veelheid en verscheidenheid te leren
kennen. De Uitgeverij ‘de Sikkel’ zorgde voor een zeer aantrekkelijke uitvoering,
met puike afbeeldingen, zodat ook de bibliofielen deze reeks graag in hun collectie
zullen zien1). In deze reeks verscheen onlangs het zeventigste deel. Het loont wellicht
de moeite even stil te staan, op adem te komen, de overvloed te overschouwen,
misschien een waardebepaling of een voorlopig oordeel te wagen. Want bij de
publicatie werd uitgegaan van het democratische principe van gelijke behandeling
voor iedereen, wat steeds ook een uitgesproken principe van onrechtvaardigheid is:
iedere kunstenaar kreeg zijn vijftien bladzijden inleiding en zijn vijf en twintig
bladzijden reproducties. Fréderic en Wiertz zowel als Ensor en Wouters, om maar
niet van nog levenden te gewagen. Een officieel gezagsorgaan kan zich inderdaad
bezwaarlijk tot discriminatie tussen erkende kunstenaars laten verleiden, om in de
wijze van uitgeven zelf al een genuanceerd waarde-oordeel te laten blijken. Dit is
de taak van de criticus, van de kenner, van het publiek. Ons wordt de rijkdom aan
1) Onder de voornaamste kunstenaars, aan wie een monografie werd gewijd, kunnen wij
vermelden: Constantin Meunier, Henri Evenepoel, Emiel Claus, Franz Courtens, Theo van
Rysselberghe, Jakob Smits, James Ensor, Valerius de Saedeleer, Albert Saverys, Gustaaf
van de Woestijne, Rik Wouters, Edgard Tytgat, Hippoliet Daeye, Frits van den Berghe, Jules
de Bruycker, Anto-Carte, Jozef Cantré, Constant Permeke, Gust de Smet, Paul Delvaux,
Oskar Jespers, Frans Masereel, Joris Minne, René Magritte.
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praestaties van een levende kunst voorgelegd: aan ons dan, er lijn, evolutie en
hiërarchie in te onderkennen.
Jammer genoeg is geen menselijke onderneming volmaakt, en ook deze schijnbare
objectiviteit in de voorstelling der kunstenaars openbaart haar tekorten. Tot
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de weinige Belgische schilders met werkelijke wereldfaam behoort Servaes. Welnu,
om van kleineren te zwijgen, Servaes vond geen plaats in deze reeks om bepaald
andere dan kunstredenen. Zelfs bij deze zo ruim opgevatte onderneming werd niet
sine ira et studio te werk gegaan.
***
Kunnen wij van een Belgische school gewagen? Heel zeker niet. In de laatste decennia
van de vorige eeuw en in de eerste helft van de tegenwoordige bloeiden in ons land
heel wat scholen en schooltjes, doch geen enkele die wij als karakteristiek voor België
aan de wereld kunnen voorstellen.
Het late realisme vermocht wel een levende snaar in ons temperament te doen
trillen, doch onze kunstenaars konden niet nalaten in de sobere kracht van het realisme
het gevoel te luid te laten meespreken, als sociale aanklacht of tragische pathos, zoals
bij Laermans of Meunier.
In de symboliek bleek onze verbeelding vindingrijk, te vindingrijk om tot het peil
der grote kunst te reiken. De excessen, waardoor eenmaal Fernand Khnopff een
zekere wereldfaam verkreeg, zijn de oorzaak dat hij nu totaal is vergeten. Ja we staan
enigszins beschaamd als wij aan zijn kunst herinnerd worden.
De Vlaming, met zijn overweldigende zin voor kleur en licht, moest wel bekoord
worden door het Impressionisme. Maar de intellectuele koelheid van het
Impressionisme, zijn wetenschappelijkheid en al te methodische techniek waren in
strijd met ons karakter. Wij hadden grote impressionisten, doch nooit wisten zij zich
te bevrijden tot oorspronkelijke scheppers. Zij bleven epigonen, die toch altijd met
een half-ontleende uitdrukkingswijze meeliepen in een wijdere evolutie.
Het Expressionisme eindelijk beantwoordde volledig aan het Vlaamse temperament,
en het Vlaamse Expressionisme werd dan ook de laatste en enige grote kunstschool
van deze eeuw in België. ‘Groot’ behoudt hier echter zijn relatieve betekenis: sinds
de XVIIe eeuw hebben de Vlamingen opgehouden leermeesters en leiders te zijn op
het wereldtoneel van de kunst. Zo waren zij ook niet de scheppers van het
Expressionisme noch de leidende figuren ervan. Maar zij schiepen een eigen Vlaams
Expressionisme, waarvan de hoogtepunten het religieuze werk van Servaes en het
aardgebonden werk van Permeke zijn.
In de taal van een stijl, die hun veroorloofde de wereld naar eigen beleving te
duiden en het geweld van hun gevoel met constructieve en picturale heftigheid te
veruitwendigen, konden zij eigen aard en eigen wezen uitdrukken. Permeke is de
enige grote kunstenaar die school maakte en de plastische productie van zijn tijd
beheerste. Maar bij gebrek aan sterke, oorspronkelijke persoonlijkheden onder
degenen die hij beïnvloedde, werkte zijn voorbeeld al te vaak als een doem, als een
loden mantel op de ontwikkeling van de jongere generatie: evenals in de letterkunde
‘gestreuveld’ werd, zo werd ‘op z'n Permeke's’ geschilderd in eindeloze monotone
variaties. Permeke zag de mens als een natuurfenomeen, met het geweld van een
oerkracht uit de natuur opgroeiend, maar tevens overgeleverd aan haar blinde macht.
Een brutale, zwijgende, sterke verschijning in een nog brutaler en minder bevrijde
kosmos. Ongetwijfeld raakte zijn kunst daarmee een Vlaamse realiteit, een realiteit
die dank zij een dergelijke kunst maar al te vaak voor het meest kenmerkende en
eigene van het Vlaamse wezen doorgaat.
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Ensor begon als impressionist, doch maakte zich vrij van elke school om de
moderne Bruegel van onze eeuw te worden. Evenmin als Bruegel vermocht hij zelf
school te maken, want opnieuw leek alles wat men van hem navolgde meer op een
caricatuur dan op een schepping in zijn geest.
Ook Vlaanderen kent zijn surrealisten en abstracten. Talent is er genoeg, doch te
weinig persoonlijkheid. Zij missen het scherpe intellect en de meedogenloze intuïtie,
om met de grootmeesters van andere landen te kunnen vergeleken worden. De beste
Belgische surrealisten zijn overigens Walen of Brusselaars, wij denken hierbij aan
het hallucinerende werk van een Delvaux, van een Magritte.
Spreken over hedendaagse Belgische
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kunst is dus steeds nog hoofdzakelijk spreken over Vlaanderen. Toch heeft Wallonië
zijn kunstenaars. Hun werk heeft echter bijna altijd iets tweeslachtigs: hun kleurzin
erfden zij van de Vlamingen maar nooit konden ze die met dezelfde uitbundige
vreugde tot zinnelijke uitdrukking van hun leven maken. Hun gevoel wordt licht
sentiment of proclamatie; hun intellect en cultureel aanvoelen richt zich op Frankrijk,
doch ze missen de traditie, de fijnheid, en de onverbiddelijke scherpte van de Franse
geest. Te zelden overstijgt hun oeuvre het peil van het interessante of van het eerlijke
en talentvolle métier.
Naast de schilderkunst speelt de sculptuur in België bepaald een bescheiden rol.
Hoe krachtig en expressief ook, hoe verrassend oorspronkelijk en diep een enkele
maal, zij vermocht zich niet op te werken tot een werkelijk Europees peil.
Op één gebied echter geeft Vlaanderen nog de toon aan, ook in de XXe eeuw: in
de wit-zwartkunst. In de gravuur of houtsnede toonden de Vlamingen zich nogmaals
de grootmeesters van Europa. Kracht van persoonlijkheid en hartstocht, samen met
de verplichting tot strenge zelfbeperking en technische discipline, geven aan het werk
van de Cantré's, van een Masereel, een spanning en een suggestieve kracht vol
oorspronkelijke harmonie, waarnaast geen buitenlandse contemporaine school op
iets evenwaardigs kan wijzen.
A. Deblaere S.J.

Een eeuwfeest
Een tijdschrift dat de hoge leeftijd van honderd jaar bereikt is een unicum op het
gebied des geestes en verdient wel een feestelijke herdenking. En nu het een tijdschrift
geldt dat zowel in Noord- als in Zuid-Nederland een eerbiedwaardige klank heeft,
wil de redactie van Streven nog te meer van haar zusterlijke sympathie getuigen en
haar gelukwens aanbieden aan Dietsche Warande en Belfort.
Wie in zijn jeugd voor het eerst die wonderlijke naam hoort, voelt zich even
romantisch aangedaan en weet zich moeilijk omtrent zin en strekking van de titel te
oriënteren. Een hedendaags schoolkind zal achter Dietsche Warande waarschijnlijk
een vraagteken zetten en, zo het intelligent is en al iets van de wereld weet, bij Belfort
aan Vlaamse steden denken. Honderd jaar geleden moet het woord Warande een
vertrouwder klank gehad hebben - men ontmoet het althans herhaaldelijk in die Jacob
van Lennep-tijd en het past volkomen in die periode van rust en licht-gewapende
romantiek. Zo kon Jozef Albert Alberdingk Thym zijn aanvankelijk twee-maandelijks
tijdschrift, dat gewijd was aan Oudheden, Kunst en Letteren, gevoegelijk Dietsche
Warande noemen en zich verbeelden zijn lezers rond te leiden door een soort
natuurreservaat, door een volks- een Nederlands wandelpark, waar hij hen op oude
en nieuwe schoonheden zou attent maken.
In 1852 was hij begonnen een ‘Volks-almanak voor Nederlandsche Katholieken’
uit te geven, nu drie jaar later, in 1855, schept hij zich een orgaan van hoger standing
en veelvuldiger mogelijkheid met de Dietsche Warande. Lange jaren - tot 1887 toe,
toen zijn broer Paul Alberdingk Thym, professor in de geschiedenis aan de Universiteit
te Leuven, de redactionele zorg voor het tijdschrift overnam, - heeft de strijdbare
pionier onder eigen en andere namen de Dietsche Warande volgeschreven en
geredigeerd. Hij wilde een tijdschrift dat in Noord- en Zuid-Nederland zou gelezen
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worden en noemde het daarom Dietsche Warande, met het eerste dezer woorden de
gehele Nederlandse stam omvattend. De tijd van hoog oplaaiende verontwaardiging
over de afscheiding der Belgen in 1830 had bij hem niet lang geduurd: spoedig richt
die verontwaardiging zich niet meer tegen de Belgen, maar tegen de Staatskunst ‘die
het schoonste koninkrijk der waereld in tweeën (heeft) gescheurd, verdeeld onder
twee gouvernementen, veroordeeld om tot onderling nadeel twee tegenovergestelde
belangen te vertegenwoordigen - en nu heeft Kunst en Wetenschap niets beters te
doen dan maar te berusten in de uitspraak der politiek. Et quelle politique, mon Dieu!’
Thym klaagt dat ‘het grootste deel der geleerde waereld de gekleurde streep niet
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meer over durft, die de slak der Staatskunst, kruipende van de Zeeuwsche wateren
naar de Duitsche grenzen tusschen Holland en België’, getrokken heeft. Hij was met
hart en ziel groot-Nederlander geworden en heeft de hartelijkste betrekkingen
onderhouden met geestverwanten uit het Zuiden, waaronder ook Guido Gezelle.
Thym heeft in de Dietsche Warande, het tijdschrift, dat heel zijn hart bezat en in
1875 orgaan voor Aesthetische Beschaving werd, geschreven over allerlei kwesties
en aangelegenheden, die hem dierbaar waren. Heel het program zijner
ridderlijk-romantische geschiedenis- en levensbeschouwing heeft hij erin verwerkt.
Ook heeft hij kort na tachtig zijn Warande opengesteld voor de schermutseling van
zijn zoon Karel, die hier voor het eerst als Lodewijk van Deyssel optrad, met Nuyens
en Schaapman over de bezwaren tegen het toneel. Karel Thym heeft zich helaas!
niet lang thuis gevoeld in het katholieke orgaan en zou spoedig andere wegen inslaan
dan zijn vader hem gewezen had, zoals later Gerard Walschap en Marnix Gijsen
tijdelijk de redactie van Dietsche Warande en Belfort verzorgd hebben, om daarna
in andere richting te gaan.
In 1887 verhuisde het tijdschrift naar het Zuiden en werd vanuit Leuven geredigeerd
door Thyms broer Paul. Deze was van huis uit Noord-Nederlander en zo bleef het
contact met het Noorden gehandhaafd. Intussen was in 1886 te Gent het Belfort
opgericht, een tijdschrift dat aan letteren, wetenschap en kunst gewijd was en dat
deze letteren, wetenschap en kunst met conservatief en streng katholiek oog gadesloeg.
Het was dus van enigszins gelijke strekking als de Dietsche Warande, al had deze
een wellicht iets soepeler traditie. Warande en Belfort beide hadden het geluk dat er
te Antwerpen een rijke en ontwikkelde weldoenster woonde, Mejuffrouw M.E.
Belpaire, enige decennia lang de goede genius der Scheldestad, die zich zowel op
het gebied van onderwijs en letteren als op dat der caritas bijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt. Door haar invloedrijke bemiddeling kwam een samensmelting der
beide tijdschriften tot stand, zodat er sinds 1900 een maandblad verscheen dat de
beide namen op het titelblad droeg: Dietsche Warande en Belfort. Beide namen
hebben een romantische klank en hun samengaan zou de oprichter der Warande,
Jozef Alberdingk Thym, niet mishaagd hebben.
De grote beschermvrouwe, die de schone letteren een warm hart toedroeg en zelf
ook meerdere werken over litteratuur publiceerde, stelde zich niet tevreden met
belangstelling in het blad, maar zetelde ook langere tijd in de redactie. Haar naam
mag bij dit eeuwfeest niet vergeten worden: naast Thym verdient zij als tweede
oprichtster van het maandschrift te worden genoemd. Van 1906 tot 1923 was Jules
Persijn, de latere Gentse Hoogleraar, redactiesecretaris en, men mag wel zeggen,
hoofdleider van het maandblad. Persijn was een man van grote eruditie, een man van
smaak en inzicht en onder zijn leiding is Dietsche Warande en Belfort tot hoge bloei
gekomen. Zoals zijn groots opgezette Schaapmanbiografie bewijst, was hij ook thuis
boven ‘de streep die de slak der politiek had getrokken’ en hield hij zijn blik gericht
over geheel Nederland. Al was het tijdschrift in 1887 naar het Zuiden verhuisd, het
heeft altijd een algemeen Nederlands karakter weten te bewaren en zijn bladzijden
opengesteld ook voor schrijvers uit het Noorden. Dit wordt nog eens geaccentueerd
door het redacteurschap van Gijsen en Walschap, auteurs, wier interesse sterk op het
Noorden gericht was en die daar een misschien nog betere naam hadden dan in de
eigen omgeving. Beiden hebben zich helaas! vervreemd van de grote doeleinden en
belangen die het maandschrift een eeuw lang heeft nagestreefd.
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Het is niet gemakkelijk na te gaan welke betekenis en invloed een tijdschrift heeft
op het geestes- en cultuurleven van een volk of volksgroep. Een nauwkeurig afmeten
of opnemen is hier onmogelijk. Het blijft noodzakelijk bij een tastend schatten en
waarderen. Zeker is echter dat Dietsche Warande en Belfort een bastion, een burcht
geweest is van Katholiek cultuurleven in zijn breedste zin. Zonder engheid of al te
felle agressiviteit heeft het blad de grote lijnen der Katho-
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lieke traditie in letteren, kunst en wetenschap gevolgd en verstevigd, verdedigd en
verder getrokken overeenkomstig de bedoeling van de oprichter der Warande. Dat
er tijden van neergang en opbloei waren, is inhaerent aan een tijdschrift. Dat het zich
een eeuw lang wist te handhaven, terwijl rondom tientallen andere na kortere of
langere tijd bezweken, getuigt van zijn innerlijke leefkracht. Zoals de Leuvense
universiteit nooit een uitsluitend provinciale of landelijke aangelegenheid geweest
is, zo is ook Dietsche Warande en Belfort nooit een uitsluitend Belgisch of Vlaams
maandschrift geweest, maar het heeft steeds de staatsgrenzen genegeerd. Dit heeft
het blad een taaiheid en levensenergie verzekerd die tijdschriften met beperkter
actie-radius missen.
De huidige leider van het maandschrift is zich het roemvol verleden van het
maandblad bewust en zet de traditie met groot talent en groeiend succes voort. Hier
mag het prachtige, majestueze Bijbelwoord worden aangehaald: ‘Coronasti annum
benignitate tua!’
Dr J. van Heugten S.J.

Cultuurhistorische Atlas van België
Na de Atlas van de Westerse Beschaving door Prof. Dr F. van der Meer en de Atlas
van de Bijbel door L. Grollenburg O.P. en Dr A. van Deursen bezorgt Elsevier ons
in hetzelfde formaat en volgens dezelfde opvatting een Cultuurhistorische Atlas van
België door Dr Theo Luykx, docent aan de Rijksuniversiteit te Gent en aan de
Rijkshandelshogeschool te Antwerpen1). Een van België's voornaamste historici,
Prof. Dr F.L. Ganshof schreef een uiterst lovend Woord Vooraf.
Dadelijk rijst een voorafgaande vraag: Heeft het zin om de kaders van de huidige
Belgische staat te nemen voor het herscheppen van het cultuurhistorisch verleden?
Sedert de Histoire de Belgique (1900-1932) van H. Pirenne, heeft geen meerdelige
geschiedenis van onze gewesten haar onderzoekingsterrein nog met de Belgische
staatsgrenzen afgegrensd, om de eenvoudige reden dat de Belgicistische kijk op het
verleden voorbijgestreefd is. De Geschiedenis van Vlaanderen behandelt
Vlaams-België, de Geschiedenis van de Nederlandse Stam door Prof. Piet Geyl, is
gewijd aan de Dietssprekende Nederlanders en Belgen, de Algemene Geschiedenis
der Nederlanden tenslotte, die na de laatste wereldoorlog startte en waarvan reeds 7
van de 12 te verwachten delen zijn verschenen, handelt over het geheel der
Nederlanden. Daarom wekt nu deze cultuurhistorische atlas van België in historische
en ook andere kringen wel enige verwondering.
Anderzijds kunnen de ontwerpers en de auteur degelijke argumenten aanvoeren
voor hun opzet. In het Ter Inleiding schrijft Dr Luykx dat deze platenatlas o.a. grote
diensten kan bewijzen bij het onderwijs in de ‘nationale geschiedenis’. En aangezien
in het vrij middelbaar en in het hoger onderwijs nog steeds de geschiedenis van
België wordt gedoceerd, kan deze atlas inderdaad een belangrijke rol vervullen. Zelfs
als men de nationale geschiedenis in de algemene laat opgaan, is het om pedagogische
redenen aan te raden van de locale en nationale geschiedenis uit te gaan, om van daar
de aandacht van leerlingen en studenten op de Europese en wereldgeschiedenis te
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richten. Tenslotte, last not least, in onze tijd van overijlde Europese eenmaking en
het oprichten van wereldunies, lopen de kleine nationale culturen groot gevaar door
de grote beschavingen onder de voet te worden gelopen. Als deze prachtige platenatlas
onze landgenoten met fierheid en trots op hun cultureel verleden vervult en hen ertoe
aanspoort dit geestelijk patrimonium te beveiligen, heeft hij ten overvloede zijn
bestaansrecht bewezen.
***
Het werk bestaat uit vier onderdelen die samenwerken om tot een harmonisch beeld
van de cultuurgeschiedenis van België te komen: 30 grote bladzijden tekst op twee
kolommen, 14 veelkleurige kaarten, ruim 700 platen waarvan enkele
full-page-illustraties en tenslotte achteraan 20 blad-
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zijden van 3 kolommen encyclopedische gegevens bij de opgenomen platen. Laten
wij deze vier elementen van het boek eens op de keper beschouwen.
1. Dr Luykx is er ten volle in geslaagd een gedrongen maar gedegen en
overzichtelijke synthese te maken van de praehistorie en de twintig eeuwen
geschiedenis van België. De klassieke indeling hierbij volgend, ontwerpt hij in twaalf
hoofdstukken telkens een beeld van de politieke gebeurtenissen, waarna hij enigsznis
uitvoeriger ingaat op de verschillende cultuuruitingen. Blijkbaar hebben bouw-,
beeldhouw-, schilderkunst en letterkunde hierbij zijn voorkeur, wellicht omdat deze
het gemakkelijkst door platen in beeld kunnen worden gebracht. Het economisch en
sociaal leven wordt ook geschetst, maar, naar verhouding, veel beknopter. De vier
regels (bl. 85) over de bloeiperiode der Nederlandse muziek in de 15e en de 16e
eeuw, blijven al te ver beneden hetgeen hier verwacht mag worden. Ook over het
concrete godsdienstige leven en over de kleine kunsten is weinig te lezen. De beknopte
bibliografie aan het einde van elk hoofdstuk is met zorg gemaakt en oriënteert de
lezer voor verdere studie.
2. Bij het doorbladeren van dit grootse platenboek staat men in bewondering voor
de rijke keuze, de afwisseling en de zorgvuldige afwerking en schikking. Er zijn
opvallend veel koppen van beroemde mannen en vrouwen opgenomen, van vorsten,
prinsen en prinsessen, van politieke leiders, schrijvers en kunstenaars. Filips de Goede
staat driemaal weergegeven, Karel V driemaal afzonderlijk en nog eens te midden
van zijn familie, en in het hoofdstuk over België sinds 1830 staan er niet minder dan
53 koppen. Hieronder vinden wij slechts twee geestelijken: Guido Gezelle en Kard.
Mercier, en niet b.v. de beroemde missionarissen De Smet, Damiaan en Lievens, of
de stichter der Kajotters, Mgr Cardijn.
Het leeuwenaandeel der platen gaat naar de bouw-, beeldhouw- en schilderkunst;
hierbij heeft de auteur niet zozeer gestreefd naar originaliteit als naar de reproductie
van de meest beroemde kunstwerken. Ook de letterkunde is ruim vertegenwoordigd;
jammer zijn de tekstbladzijden uit de Middeleeuwse letterkundige werken meestal
te klein gereproduceerd (bl. 53 en 55). Uit het militaire leven zijn wel verscheidene
veldslagen weergegeven, maar de ontwikkeling van de bewapening b.v. kan men
slechts onvoldoende volgen. Aan het economisch leven zijn eveneens enige bladzijden
gewijd, maar aan de techniek, de zeevaart, enz. zeer weinig. Evenals in de tekst wordt
ook bij de illustratie aan muziek en kleine kunsten slechts weinig aandacht besteed.
En behalve een foto van Stanley en een reproductie van het Museum te Tervuren is
hier over Belgisch Kongo niets te vinden.
3. De kaarten, soms in tien kleuren, zijn netjes en kunstvol uitgevoerd. Zoals de
kunstwerken waarover de tekst handelt, door platen worden weergegeven, zo staan
de politieke, militaire en cultuurhistorische feiten in rood op de kaarten vermeld. Om
deze niet te overladen heeft men zelfs bij vier kaarten in de rand een legende
aangebracht met per stad lijsten van beroemde mannen en van de voornaamste
kunstwerken in de bepaalde periode. Zo brengen deze kaarten talrijke en uiteenlopende
cultuurhistorische gegevens bijeen, die men anders moeilijk met één blik te zamen
zou kunnen overzien.
Bij een nauwkeurig nagaan van de kaarten moesten we echter tot het besluit komen
dat deze wat technische afwerking betreft niet op eenzelfde hoogte staan als de drie
andere delen van deze platenatlas. Wij wijzen slechts op enige van de voornaamste

Streven. Jaargang 8

tekorten. Op de kaarten 1 en 2, die handelen over België vóór en gedurende de
Romeinse overheersing, staan de grenzen van het huidige België aangegeven, een
storend anachronisme, dat gelukkig bij de volgende kaarten is weggebleven. De
heirbanen op kaart 2 kloppen niet volledig met die in de tekst. Op kaart 5: Het
Frankische Rijk, ontbreekt de Somme waarover het in de tekst voortdurend gaat. De
handelsweg Brugge-Keulen (kaart 7) liep ook over Aalst en Leuven. Drongen ligt
niet aan de Schelde (kaart 6), maar aan de Leie, Aalst staat zelfs aangegeven op de
plaats waar Wetteren ligt (kaart 8). Op kaart 12 zijn 10 van de 14 Theresiaanse
colleges aangegeven, maar niet de vier voornaamste: Brussel,
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Antwerpen, Gent en Brugge. Op kaart 14 staan de 4 universiteiten, de
veeartsenijscholen, de landbouw- en de mijnbouwschool aangeduid, maar niet de 4
handelshogescholen en de twee faculteiten van wijsbegeerte en letteren.
Het grootste tekort van de kaarten is wel dat er eigenlijk twee ontbreken. Nu geeft
kaart 1 de toestand van ons land bij de komst van Caesar en in het rood staan op kaart
16 vindplaatsen van voorhistorische voorwerpen. Waarom niet een kaart uitsluitend
aan de voorhistorie gewijd met het veertigtal vindplaatsen die de auteur in de tekst
vermeld? Door het aanwenden van verschillende kleuren had men ook de oudheid
der gevonden voorwerpen met één oogopslag kunnen laten overzien. En dan missen
wij ook een kaart van ons land onder de Merowingers en de Karolingers, met de
talrijke plaatsnamen die in de tekst worden genoemd. Trouwens, waarom worden
niet alle plaatsnamen van de tekst op de kaarten aangegeven? Dit is een hoge eis,
maar aan een zo verzorgde en hoogstaande uitgave als deze mogen ook zware eisen
worden gesteld.
4. De Nota's bij de illustraties brengen kostbare encyclopedische gegevens die
onderaan bij de platen volledig tot hun recht zouden zijn gekomen, maar die om
esthetische redenen achter in het boek zijn geplaatst. Het Register van 30 kolommen
geeft alle persoons- en plaatsnamen en enige andere trefwoorden aan en verhoogt
daardoor aanmerkelijk de waarde en de bruikbaarheid van het boek.
Niettegenstaande onze talrijke opmerkingen, die trouwens voor een deel een kwestie
van opvatting of smaak zijn, bewonderen wij ten zeerste deze cultuurhistorische
platenatlas. Als lezers en studenten deze rustig doorbladeren en de tekst lezend in
zich opnemen, zullen zij zeker niet alleen een grondiger kennis van onze geschiedenis
opdoen, maar ook gerechte fierheid ervaren over dit rijke verleden. Meteen is in
zekere mate het schromelijk onrecht hersteld, dat Dr F. van der Meer in zijn Atlas
van de Westerse Beschaving de Zuidnederlandse cultuur had aangedaan.
Dr M. Dierickx S.J.

Eindnoten:
1) Dr Theo Luykx, Cultuurhistorische Atlas van België. - Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1954,
193 pp., 26 × 35 cm., 14 kaarten in kleuren, ruim 700 platen, geb. Fr. 550.

Boekbespreking
Godsdienst
Prof. Dr W.K. Grossouw, Bijbelse vroomheid. Beschouwingen over de
spiritualiteit van het Nieuwe Testament. - Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1954, 235 pp., f 7.90.
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Dit boek is gegroeid uit een reeks algemene colleges voor de studenten van Nijmegen
en verraadt sterk de zorg om de mensen, met name de jonge mensen, van deze tijd
de evangelische boodschap van het enig nodige voor te houden. Eerst worden in de
synoptische evangeliën Jesus' eigen woorden nagegaan over de Vader en zijn rijk,
en vooral over de twee geboden van Godsliefde en naastenliefde. Deze boodschap
klinkt na bij Paulus en Johannes, waar zij in gesprek treedt met twee algemene
religieuze houdingen van de mens, nl. het farizeïsme en het gnosticisme. Ook hier
echter is de boodschap dezelfde: geloof in God en liefde voor de mens, en dit vanuit
Christus. Achter dit boek ligt een grote exegetische eruditie verborgen, de
formuleringen waarin de bijbelse spiritualiteit met huidige praktijken wordt vergeleken
zijn doordacht en genuanceerd, de schone taal verraadt - soms iets te zeer - de
bewogenheid van de schrijver. Wij bevelen dit boek van harte aan, en wij menen dit
te doen in de geest van de schrijver, wanneer wij er bijvoegen dat het geenszins alle
problemen wil oplossen en vooral dat het een inleiding wil zijn om de Schrift zelve
te lezen.
P. Schoonenberg
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Karl Rahner, S.J., Heilige Stunde und Passionsandacht. - Herder-Verlag,
Freiburg, 1954, 63 pp., geb. D.M. 3,20.
Een dogmaticus, die vroom spreekt, mag men nooit ter zijde leggen, vooral een van
het gehalte van een K. Rahner. Dogma en vroomheid in één gebaar: het verre heimwee
van onze tijd volgens het befaamde artikel van Urs von Balthasar! Dit werkje is een
heruitgave van een Heilig Uur en een overweging van de Passiewoorden. Aan iedereen
aanbevolen, eventueel ter vertaling!
P. Fransen

Josef M. Nielen, Gottes Volk und Gottes Sohn. - J.
Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt/M., 1954, 104 pp., geb. D.M. 4,20.
Dit prettig geschreven boekje wil de waarde aantonen van het Oude Testament voor
het christelijk leven van nu. Zeer fijn wijst het op de ‘eeuwige waarden’ van het Oud
Verbond, en van de in die boeken geopenbaarde heils-economie; de bekendmaking
van Gods Naam (d.i. van Zijn Wezen zelf), van Zijn Wet en van Zijn koningschap,
bevat ook voor de moderne christen een ‘aanspraak’, die hem tot in het diepst van
zijn ziel kan raken. De eerste christenen hebben het O.T. gelezen als het énige ‘heilig
boek’ dat ze bezaten, en waarmede ze hun geloof in Christus Jesus formuleerden;
naderhand hebben de Kerkvaders (wel geleid door een af en toe overdreven
stelselmatigheid) elk onderdeel van het O.T. verklaard als slaande op Christus en op
het N.T. De overdrijvingen van de ‘allegoriserende’ methode van sommige Kerkvaders
lijken ons tot uiting te komen in sommige formules van dit boek: wanneer b.v. gezegd
wordt dat ‘Jesus Christus de zin en de vervulling van alle in het O.T. meegedeelde
gebeurtenissen’ (86) vormt, dan wordt een waar inzicht verabsolutiert. Waar is, dat
in het N.T., naar het woord van Sint Irenaeus, ‘niets nieuws geboden wordt behalve
de geweldige nieuwheid van Jesus' eigen persoon’ (Jesus' predikatie sluit aan bij alle
bekende Oud-testamentische thema's, zoals Gods koningschap, Gods Wil, Gods
liefde): in de Bergrede b.v. is het ‘nieuwe niet nieuw, maar het oude wordt in zijn
ware zin gevat’ (69). Minder juist is de allegorische (d.i. punt voor punt
voortschrijdende) toepassing van een ‘geheimzinnige zin’ (13) die aan het O.T. zou
eigen zijn met het oog op de komende heilseconomie van het N.T. Misschien
beschouwt S. het O.T. al te zeer als een ‘vooraf verkondigen’ (19) en niet genoeg
als een openbaren (72) van Gods onveranderlijk wezen.
J. De Fraine

Em Janssen, S.J., Maria-Mozaïek. - Lannoo, Tielt, 1955, 156 pp., ing. Fr.
34, geb. Fr. 52.
Korte poëtische en vrome meditaties over en gebeden tot de H. Maagd! De
beschouwende ziel doorloopt de grote mariale genaden in hun historische ontplooiing
samen en rond Christus, de Heer. De stijl is sober en zuiver; het bidden geschiedt in
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kinderlijke openheid. De paginering van de inhoudstafel is twee bladzijden achter
op de feitelijke indeling van de hoofdstukken.
P. Fransen

Ludwig Muenster, Hochzeit des Lammes. Die Christusmystik der
Jungfrauenweihe. - Patmos-Verlag, Düsseldorf, 1955, 164 pp., geb. D.M.
7,80.
Een verheugend teken van onze tijd is het te zien, hoe steeds meer belangstelling
groeit voor het eigen wezen van het kloosterleven. Dit boek wil indringen tot de
wezenskern van de ‘maagdelijkheid’, gezien van uit het Christusmysterie, zoals dit
door S. Paulus en S. Jan werd aangegeven. De diepere beleving van Christus' leven,
dood, verrijzenis en verheerlijking in de weidse ontplooiing der hemelse liturgie
brengt van zelf een herwaardering van het kleurloze verloop in de tijd, die hierdoor
heilseconomisch bepaald wordt. De maagd dringt bij uitstek door tot deze
‘eschatologische’ beleving van de Godsopenbaring door Christus in de wereld. S.
wil dit belichten door uit te gaan van de liturgie der maagdenwijding, waar alles
symbool wordt van dit innerlijke leven. Door deze methode zelf lijkt hij ons
gedwongen tot versnippering van zijn ontleding: wij vinden geen synthese van de
diepere gedachten; telkens brokken en uitzichten, nergens aangesloten geleidelijk
vorderende uiteenzettingen van het geheim. Daarbij blijft alles zo vaag en abstract,
zo lyrisch en opgeschroefd, zo vol herhalingen, zo verspreid en druk (paragrafen van
4, 5 blz.), dat ons geen inzicht gegund wordt. Dit boekje zal wel bedoeld zijn voor
kloosterzusters, maar we vragen ons af, hoevele er onder hen zo theologisch en
paulinisch gevormd zijn, dat zij in deze bladzijden stof voor hun meditatie zullen
vinden. Priesters kunnen zich hieraan wel verrijken.
A. Ampe
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Xavier Léon-Dufour, S.J., Saint François Xavier. - La Colombe, Parijs,
1953, 279 pp., Fr. Fr. 750.
Onder de vele recente werken over Franciscus Xaverius verdient de studie van de
exegeet Léon-Dufour een afzonderlijke plaats. Diepzinniger werk over de grote
missionaris van het Oosten dan deze ‘itinéraire mystique de l'apôtre’ kennen wij niet.
J. Wicki, die samen met G. Schurhammer zorgde voor de critische uitgave van de
brieven van Xaverius in de Monumenta Historica S.J., stelt de historische waarde
van het boek boven het monumentale werk van Brodrick.
Doch steunend op Xaverius' authentieke brieven (niet de ‘uitgezuiverde’ copieën
ervan, waarop, helaas, nog al de huidige vertalingen berusten) en enkele
tijdsdocumenten uit zijn onmiddellijke omgeving tekent hij de geestelijke weg,
waarlangs de H. Geest deze wonderlijk fascinerende Spanjaard voerde. Het is het
beeld van een mysticus in het apostolaat. Talloze teksten illustreren het ‘ignatiaanse’
in Xaverius als overste: wijze discretie, humanisme, ‘regimen paternum’, luciditeit,
strikte gehoorzaamheid en vooral nederigheid. Andere bladzijden verhelderen het
karakterbeeld van de apostel: zin voor efficaciteit, gezond verstand,
aanpassingsvermogen en mensenkennis. Doch dieper zelfs dan het conflict tussen
deze beide aspecten in Xaverius (als ‘excurrens’ in Malaka of Japan zat hij practisch
even ver van zijn eigen onderdanen in India als Ignatius, die te Rome bleef!), dieper
dan zijn taak als ondergeschikte overste-in-opdracht en dan zijn kerkelijke zending
als nuntius, vinden we Xaverius' eigen, strikt persoonlijke groei: een opgenomen
worden in het Mystieke Lichaam van Christus en in het heel eigen, vrije leven van
de H. Geest.
Dit boek biedt een concrete illustratie voor een werkelijke theologie van het
apostolaat, dat enkel kan bestaan in totaal vertrouwende inwendige gehoorzaamheid
aan God.
J. Kerkhofs

P. Hitz, C.ss.R., L'annonce missionnaire de l'Evangile (Foi Vivante). Edit. du Cerf, Parijs, 1954, 270 pp.
In dit boekje biedt schr. een amplificatie van de thema's die hij behandelde in 1953
tijdens verscheidene voordrachten voor het ‘Centre Pastoral des Missions à l'Intérieur’.
Bedoeld voor priesters die in een ontkerstende christenheid hun zending trouw moeten
blijven, omschrijft deze bundel theologische essays het apostolaat als een daad van
geloof. Criterium is niet de efficiëncy, maar de trouw. In hst. 2 en 3 worden de
onderwerpen, door de Redemptoristen in de 18 en 19de eeuw behandeld, vergeleken
met het kerygma der Handelingen. Hieruit besluit schr. dan in het laatste hst. dat de
predicatie in plaats van moraliserend en anthropocentrisch te blijven, doordrongen
moet zijn van de grote bijbelse perspectieven: christocentrisch, pascaal en
eschatologisch. Opgevat als hoge vulgarisatie, draagt het werk bij tot de geleidelijke
uitbouw van een groter theologisch tractaat over het apostolaat.
J. Kerkhofs
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Francisca van Leer, Mijn volk roept. - H. Nelissen, Bilthoven; 't Groeit,
Antwerpen, 1955, 250 pp., geb. f 6.90.
Dit boek heeft van een roman slechts de vorm aangenomen. Het is in het kleed der
fantasie een getuigenis van de werkelijkheid zoals de joodse schrijfster Francisca
van Leer haar katholicisme heeft beleefd. Of beter: uit dit rijke leven vertelt het ons
de kern, welke krachten er kunnen losgeslagen worden wanneer in een mens het
Oude en Nieuwe Israël elkaar ontmoeten.
Wij lezen over Joden die in de periode tussen twee wereldoorlogen naar Israël
trekken, over hun werk, hun strijd met Arabieren, Engelsen, met elkaar en met zichzelf
het meest. Zal Israël een volk zonder land zijn of een volk mét land en zonder God?
Of zijn er nog andere mogelijkheden? Want tegelijk worden zij in dit nieuwe en oude
land geconfronteerd met Iemand, Die in dit land geboren werd als een van hun volk,
er leefde, predikte, stierf, met Jesus Christus. Is Hij werkelijk verrezen, is Hij de
Messias?
Hierop geeft antwoord de profetische figuur van de Franciscaan met de doorzichtige
‘schuilnaam’ pater Celestus, de vriend van Israël. Later zal hij tijdens de
Jodenvervolging onder Hitler - wij maken nog mee een zuster uit Bilthoven Judith
waarin men Judith Mendez da Costa O.P. herkent - het lot der Joden delen in het
concentratiekamp te Dachau en tenslotte teruggaan naar Israël om er te spreken over
de God van Mozes, die zich als de Vader van Jesus openbaarde.
Aan christenen die zo star denken als de Gardiaan van P. Celestus te Jerusalem
zal dit boek niets te vertellen hebben. Zij zullen zich waarschijnlijk zelfs ergeren aan
de vermelding van de ‘Amici Israël’ op de omslag en vergeten hoe positief het
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verbod van 25 Maart 1928 luidde en hoe kinderlijk Francisca van Leer zich heeft
onderworpen. Voor hen echter, wier christen-zijn dwingt tot meer inzicht in het
mysterie van Israël, omdat Christus zelf uit dit volk is voortgekomen, kan het juist
door zijn romanvorm verrijkend werken. Enige overdrijvingen van P. Celestus, die
b.v. schijnt te vergeten, dat Christus juist tot de Jood Nicodemus over de noodzaak
van het Doopsel sprak, zullen zij zonder veel moeite kunnen rechtzetten.
J.H. Nota

Gerhard Moebus, Politik des Heiligen. Geist und Gesetz der Utopia des
Thomas Morus. - Maros-Verlag, Berlin-Dahlem, 1953, 94 pp., geb.
Met een stijgend genoegen leest men dit kerngezond boekje over het duister en
opzettelijk mystificatorisch gewaand werk van Thomas Morus. Eerst schetst S. het
portret van Morus: mens, heilige en politicus naar zijn ernst en zijn goedlachsheid
(Erasmus, Holbein, eigen brieven). Vervolgens geeft hij een overzicht van de
verschillende ‘utopische’ interpretaties der ‘Utopia’ (Kautsky, Oncken....), om aan
te tonen dat zij innerlijk contradictorisch zijn en met de tekst en de geest van Morus
niet kloppen. Geleidelijk vindt hij de weg om zijn eigen interpretatie te geven,
uitgaande van de doodeenvoudige methode: Morus' gedachte over staat enz. te zoeken
daar waar Morus zelf aan het woord is om zijn idee te verklaren, terwijl de vorigen
altijd de tegenspelers als vertolkers van Morus' gedachten beschouwden. Dit leidt
tot wijd strekkend gevolgen: het nieuwe perspectief van een christen politicus met
reëel inzicht in de natuur van de mens (zonde) en de noodzaak der genade. S. overtuigt
door de eenvoud, waarmee hij zijn beperkte opzet vervult. Het ware te wensen, dat
deze christelijke politiek zelf nu nader ontleed en beschreven werd.
A. Ampe

Theologie en philosophie
Karl Jaspers en Rudolf Bultmann, Die Frage der Entmythologisierung.
- R. Piper-Verlag, München, 1954, 120 pp., ing. D.M. 5,80, geb. D.M. 7,80.
In de discussie omtrent Bultmann's begrip der Entmythologisierung (zie Streven,
Juni 1953, pp. 203-216) heeft zich ook de Baselse filosoof Karl Jaspers gemengd.
Op diens voordracht voor de Zwitserse theologen (cfr Schweiz. Theol. Rundschau,
1953, pp. 74-106) heeft Bultmann een kort antwoord gegeven. In dit boek worden
deze twee uiteenzettingen afgedrukt en besloten door een wederwoord van Jaspers,
waarna Bultmann in een korte brief zich het recht voorbehoudt om uitvoeriger te
antwoorden.
De filosoof meent dat de Entmythologisierung op valse gronden berust, en dat het
existentieel geloofsgebaar alleen in het bewaren van het mythische kan voltrokken
worden. De protestantse theoloog bevestigt opnieuw zijn bedoeling om aan de
geloofsinhoud elke objectieve realiteit in de empirische wereld te ontzeggen (‘een
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gestorven lichaam kan niet verrijzen’) en de ‘openbaring’ terug te voeren tot een
concrete aanspraak actu et pro me van de transcendente God. Terwijl Jaspers de
binding aan de historische Christus voor het existentieel beleven van het menselijk
Dasein als volledig willekeurig opvat blijft Bultmann het eschatologische
‘heilsgebeuren’ (dat geldt voor elke menselijke existentie) als uitgaande van Jesus
beschouwen, ofschoon het door de individuele mens slechts in de subjectieve
beantwoording van Gods genadige ‘roep’ kan opgenomen worden.
J. De Fraine

Sylvester Birngruber, Christelijke moraal voor leken, voor Nederland en
Vlaanderen bewerkt door J. Jacobs M.S.C. en J. van de Geijn M.S.C. De Fontein, Utrecht, Sheed & Ward, Antwerpen, 1954, 382 pp., f 8.90.
De bewerkers hebben een goed werk gedaan met het nieuwe boek van de Oostenrijker
Birngruber Laienmoral. Aufstieg zum Göttlichen in het Nederlands te vertalen. Want
deze Christelijke moraal voor leken is geen compendium van de Latijnse handboeken,
waarmede de leken weinig gediend zouden zijn; maar een aantrekkelijke uiteenzetting
van de christelijke zedenleer, waarbij de klemtoon valt op het goede en schone, zó
nochtans dat ook de negatieve zijde voldoende belicht wordt. Het is goed en degelijk
werk, in heldere en prettige taal geschreven, een ‘Verkündigungsmoral’ van de beste
soort. Het boek is verdeeld in zeven hoofdstukken en ieder hoofdstuk weer in een
aantal paragraphen; het geheel is overzichtelijk zonder overdreven systematiek. Hier
en daar is de schr. wel een beetje simplistisch in zijn uitspraken en
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op enkele punten plaatsten we een vraagteken. Maar ondanks deze kleinere tekorten
is het geheel een geschikt werk, dat door leken met redelijke ontwikkeling met vrucht
gelezen of beter bestudeerd kan worden.
A. v. Kol

A. Michel, Enfants morts sans baptême (Présence du Catholicisme). Téqui, Parijs, 1954, 120 pp., Fr. Fr. 400.
A. Michel schrijft veel in encyclopedieën. Het zal niemand verwonderen, dat hij een
encyclopedische geest heeft. Zoekt men voor een of ander onderwerp een vlugge en
eerste kennismaking, dan ga men bij hem te rade. Wil men echter nauwkeurig worden
ingelicht over de eigenlijke elementen van een probleem, dan kan men zich niet
onvoorwaardelijk op hem verlaten. Zijn historisch inzicht is soms onjuist omdat hij
te vlug werkt en geen voldoende begrip heeft voor het geschiedkundig reliëf. En zijn
speculatieve visie is vrij eenzijdig thomistisch.
Op de netelige kwestie van het lot van de ongedoopte kinderen reageert hij op de
hem gewone wijze. Documenten van de Kerk worden zonder voldoende historische
belichting aangevoerd. Hij meent dat de antwoorden, die vooral door Nederlandse
theologen de laatste tijd werden voorgesteld, niet veilig zijn. Hij kent ze trouwens
maar uit de tweede hand. Hij zelf verdedigt het Voorgeborchte. Toch aanvaardt hij
verdere theologische discussies.
P. Fransen

Wim Engelen, Humanisme zonder God; en overzicht van de ideeën, de
inrichting en de verbreiding van het Humanistisch Verbond en
geestverwante organisaties in en buiten Limburg (De Maasbrug.
Uitgavenreeks van het Limburgs Academisch Centrum, n. 3). - Limburgs
Academisch Centrum, 1955, 80 pp.
De schr., een priesterstudent van het Groot Seminarie te Roermond, heeft met grote
zorg aan de hand van alle beschikbare documentatie en literatuur een zeer kundige
brochure samengesteld, waarin achtereenvolgens besproken worden: De humanistische
levenshouding. Het Humanisme in actie, Het Humanisme in Limburg. Het boekje is
goed geschreven, helder en overzichtelijk, instructief wat het feitenmateriaal betreft,
rustig en evenwichtig van oordeel. Ook omtrent de ‘Nederlandse Vereniging voor
Sexuele Hervorming’ vindt men in deze brochure kostbare gegevens, tot op de laatste
tijd bijgewerkt. Op blz. 56 zegt schr., dat de ‘Nieuw Malthusiaanse Bond’ (voorganger
van de N.V.S.H.) tot aan de oorlog koninklijke goedkeuring genoot; ‘niet beter te
weten, was de N.M.B. deze goedkeuring reeds lang voor de oorlog kwijt (Vgl. R.K.
Landelijk Congres tegen het Neo-Malthusianisme gehouden te Nijmegen 1929, blz.
46)’ tot groot verdriet van de Bond. Wij kunnen deze uitstekende brochure niet warm
genoeg aanbevelen aan allen, die in kort bestek zich op de hoogte willen stellen van
het Humanistisch Verbond en geestverwante organisaties.
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I.M. Bochenski, Die zeitgenössischen Denkmethoden (Dalp
Taschenbücher). - Francke-Verlag, Bern, 1954, 150 pp., D.M. 2,80.
Deze methodologie zal even welkom zijn als de bekende Philosophie der Gegenwart
van dezelfde schrijver. Indien iemand wil weten welke methoden men tegenwoordig
toepast in de voornaamste wetenschappen dan kan hij hier terecht. Schr. zet zeer
bevattelijk en opvallend juist uiteen waarin de phaenomenologie bestaat, de
formalisering van de logica, de wetenschappelijke inductie, de historische critiek.
Het geheel zou echter ook kunnen dienen als modelstof voor een cursus over
methodologie die terzelfdertijd volledig wil zijn, en toch het verouderde wil laten
vallen.
M. De Tollenaere

Hilda C. Graef, The Scholar and the Cross. The Life and Work of Edith
Stein. - Longmans, Green and Co., London, 1955, 234 pp., 18 sh. Edith
Stein, een vrouw van deze tijd. Ned. vertaling Lies Visser. - H. Nelissen,
Bilthoven; 't Groeit, Antwerpen, 1954, 313 pp., f 7.90.
De ondertitel geeft een vrij nauwkeurige aanwijzing van de inhoud van dit boek. De
ietwat pedante toevoeging van ‘works’ zou in dit opzicht mogelijk een kleine winst
betekenen, want behalve dat schr. het werk van Edith Stein op school en aan de
universiteit behandelt, worden, meest aan de hand van vele uittreksels, ook haar
werken (Endliches und Ewiges Sein, Kreuzeswissenschaft e.a.) besproken. Op deze
wijze wordt een vrij volledig en goed oriënterend overzicht gegeven van het leven
van deze joodse bekeerlinge. Het evenwicht tussen concrete uiterlijke omstandigheden
en eigen inwendig leven wordt niet verstoord, zodat het boek voortdurend de aandacht
boeit. We zouden bijna gezegd hebben dat het een alleszins bevredigende biographie
van
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zeer nabij benadert. Het curieuze is echter, dat na lezing de persoon van Edith Stein
maar weinig levend voor ons staat. Op de een of andere manier is juist het éne dat
de persoon doet leven, de vonk die het geheel in het volle licht plaatst, aan de pagina's
van deze studie ontsnapt. Daardoor krijgt het beeld iets doods. Toch is het boek met
bewondering en verering, zelfs ook met liefde, gescherven: hier moeten we dus de
oorzaak van dit tekort niet zoeken. Schr. heeft inderdaad geen helder idee van wat
het religieuze leven eigenlijk is, en bijgevolg kan zij moeilijk bevroeden wat de
hoogste belevenis hiervan voor Edith Stein heeft betekend: maar dat schr. hier faalt
moge dan al een verklaring geven van de ietwat kleurloze hoofdstukken over de jaren
doorgebracht in de Carmel, het verklaart niet het matte van voorafgaande
hoofdstukken. We zouden geen oorzaak kunnen aanwijzen tenzij deze, dat het
onderwerp van dergelijke postuur is dat de biograaf het niet geheel heeft kunnen
omvatten: dit is geen blamage voor schrijfster, het onderlijnt slechts de grootheid
van Edith Stein.
W. Peters

Kunst en literatuur
Martin Davies, The National Gallery, vol. II. - Les Primitifs Flamands, I,
Corpus de la Peinture des Anciens Pays-Bas méridionaux au XVe siècle,
3, fasc. 6-13. - De Sikkel, Antwerpen, 1954, pp. 117-219, 181 platen.
Met het tweede aan de National Gallery gewijde deel zet het Corpus van de Vlaamse
Primitieven zijn onvervangbare wetenschappelijke beschrijving en documentering
voort. Deze tweede band bevat de registers ook voor de vorige. De accuratesse en
wetenschappelijke eerlijkheid van de grote kenner der Oud-Nederlandse school,
Martin Davies, conservator van de National Gallery, zijn bekend. De data van het
laboratoriumonderzoek werden verstrekt door de Centrale Laboratoria der Belgische
Musea, dat ter plaatse de werken onderzocht met de medewerking van Engelse
specialisten. Enkele van zijn grootste schatten, terecht de roem van de National
Gallery, heeft Davies voor deze tweede band willen reserveren: o.a. het
Arnolfini-paneel en de mansportretten van Van Eyck, Justus van Gent's allegorische
figuren (zeldzaam de musea, die zich over het bezit van een werk van deze zeer
persoonlijke meester mogen verheugen!), Memling's portret van een biddend jong
man, Van der Weyden's wonderbare Magdalena, de nog steeds betwiste (o.i. ten
onrechte, hoewel atelier-werk in de uitvoering aanwezig is) Verheffing van St
Hubertus, zijn damesportret, de panelen van de meester van de Brugse Passie en van
de Magdalena-legende.
Ook hier zullen de uitvoerige détailfoto's voor studerenden en liefhebbers even
welkom zijn, onontbeerlijke aanvulling bij de studie van de originelen in de wel wat
onder-belichte Vlaamse Primitieven-zaal van de National Gallery.
A. Deblaere
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Prof. S. Giedion, Ruimte, tijd en bouwkunst. - Wereldbibliotheek,
Antwerpen, 1954, 517 pp., 321 ill., geb. Fr. 450.
Men late zich niet afschrikken door de titel van dit werk. Het boek is heel wat
onderhoudender dan de titel suggereert. Ook al brengt het een grondige analyse van
de moderne bouwkunst, waarbij philosophische begrippen onontbeerlijk worden. De
abstracte titel kon niet beknopter de inhoud weergeven noch duidelijker de hoofdidee
naar voren brengen.
S. Giedion immers komt tot het besluit dat aan de drie ruimtelijke dimensies van
de renaissance, die de bouwkunst en de beeldende kunsten tot nog toe hebben beheerst,
een vierde dimensie werd toegevoegd: de tijd. In een boeiend betoog duidt de auteur
de krachtlijnen aan waarlangs de nieuwe bouwkunstige principes zich hebben
ontwikkeld. De uiteenzetting vangt aan bij de renaissance, en komt langs verschillende
wegen tot het beeld van de moderne bouwkunst in de ruimste zin van het woord. Het
hoofdstuk over de evolutie van in aanleg nieuwe vermogens bevat verrassende
analyses, waarbij men tot de ontdekking komt dat ophefmakende vondsten van de
moderne bouwstijl reeds in kiem - soms in een opmerkelijke ontwikkeling - aanwezig
zijn in gebouwen en gebruiksvoorwerpen van de late 18e en de vroege 19e eeuw.
Alleen moet er iemand als Giedion zijn om de ogen te openen. De late 19e eeuw
echter heeft veel laten verloren gaan in de splitsing van gevoel en rede. De auteur
baseert zijn uiteenzetting op de ontleding van enkele type-producties, waarbij hij de
verdienste heeft als eerste hun waarde te hebben ingezien.
De Nederlandse vertaling is in alle opzichten verzorgd.
G. Bekaert
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W. Jos. de Gruyter, De Europese schilderkunst na 1850. 2de dr. - De
Sikkel, Antwerpen, 1954, 300 pp., rijk geïll., 24,5 × 18 cm.
Niettegenstaande het matte ‘Ten geleide’ van E. Langui heeft de nieuwe uitgave van
het werk van de Nederlandse kunstgeleerde W.J. de Gruyter ons toch enthousiast
gemaakt, omdat ons in de eigen taal een merkwaardig overzicht wordt aangeboden
van de moderne schilderkunst na 1850. Merkwaardig niet zozeer om de grondige
kennis van zaken, maar vooral om de verantwoording van de houding tegenover de
moderne kunstfenomenen. We moeten bekennen dat ook voor ons het boek hier en
daar al te schematisch is en dat we vaak een verdere en scherpere verklaring hadden
verlangd. Maar dit boek moeten we nemen zoals het is: een inleiding en een overzicht.
Klaarblijkelijk was het W.J. de Gruyter niet te doen om een omstandig eruditiewerk
noch om een wetenschappelijke analyse. De auteur heeft er met succes naar gestreefd
een ook voor de leek bevattelijke inleiding te schrijven of, zoals hij het zelf zegt,
‘een reislustige lezer voor dwaalwegen te behoeden en hem althans een “lift” te geven
in de goede richting’. Die goede richting is het voornaamste en het merkwaardigste
in dit boek. Maar, zoals het steeds gebeurt bij een hoogstaand werk, wat voor de leek
was bedoeld wordt ook interessant voor de kenner. Verscheidene karakteriseringen
klinken nieuw. En terloops willen we wijzen op het nieuwe in de integratie van de
Nederlandse en Vlaamse schilderkunst in de Europese bewegingen. W.J. de Gruyter
gebruikt een verzorgde, lapidaire taal, die elke zin haast tot een gezegde maakt.
Dezelfde zorg is besteed aan de kleine, maar rijke illustratie en aan de typografie.
G. Bekaert

Herbert Rothemund, Ikonenkunst, ein Handbuch. - Slavisches Institut,
München, 1954, 3 klpl., 24 pl., 79 pp., geb. D.M. 15.
Bij de herlevende aandacht voor alles wat Oost-Europa betreft tekent zich ook een
vernieuwing af van de studie der Ikonen, dit typisch cultus- en kunstvoorwerp van
de Byzantijnse kerk. H. Rothemund heeft hiervoor een bondig maar uitstekend
handboek gegeven. In drie hoofdstukken - de geschiedenis der Ikonen; de
kunstgeschiedenis der Ikonen met een merkwaardige classificatie der ontelbare
schilderscholen en een korte nota over de voornaamste Ikonenschilders; de theologie
van de Ikonen - heeft de auteur zijn buitengewone kennis van de stof klaar
samengevat. Daarbij horen alle nuttige inlichtingen over literatuur en musea. Wie
met de Oosterse Ikonen in contact komt zal dit handboek niet willen missen.
G. Bekaert

Giutia Veronesi, J.J. Pieter Oud (Architetti del movimento moderno, 9).
- Il Balcone, Milaan, 1954, 136 pp., rijk geïll.
Weinig Nederlandse architecten mogen er zich in verheugen dat buitenlandse
uitgeverijen zich voor hun werk interesseren zoals Il Balcone deed voor het werk

Streven. Jaargang 8

van J.J.P. Oud in een weliswaar bescheiden, maar toch goed geschreven werkje. In
een iets té vloeiend Italiaans worden de grote lijnen van Oud's evolutie geschetst en
met omslachtige lofwoorden beschreven. Deze uitbundigheid wordt echter vergoed
door een zakelijke biografie, een kleine cataloog van gebouwen en ontwerpen, een
bibliografie van en over Oud en tenslotte een rijke keuze illustraties bestaande zowel
uit uitgevoerde als onuitgevoerde plannen en ontwerpen.
G. Bekaert

Kleine Getijden der Schoonheid: 7. J. Kirschweng, De Jaargetijden. 8. H.
Herrmann, Leerlingen en Apostelen. 9. H. Luetzeler, De Vreugde van alle
tijden. - Desclée De Brouwer, Brugge, Bussum, 1954, per deel 16 pp., 25
à 30 pl., geb. Fr. 42.
Het lijkt wel of een fijnzinnig miniaturist uit zijn middeleeuwse slaap is ontwaakt
om één voor één, als een blad uit een getijdenboek, de kleine Getijden der schoonheid
te inspireren en uit te werken. Deze kleine boekjes hebben inderdaad hun naam
verdiend, want men leest of liever nog men bekijkt ze in een geest van ingetogenheid,
die dicht bij het gebed staat. Alles immers is zo doortrokken van die open,
evangelische kijk op mensen en dingen dat wij als van zelf biddend de hele in
schoonheid vertolkte schepping gaan bewonderen zoals zij zich wisselend in de
Jaargetijden tooit, als de altijd eendere bron tot vreugde van alle tijden; een
vreugdevolle schepping, waarin de aanwezigheid van Christus met zijn leerlingen
en apostelen het meest natuurlijke is.
G. Bekaert
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Anton van Duinkerken, Gabriël Smit, Michel van der Plas, Onderlinge
Verstandhouding. - Paul Brand, Bussum, 1955, 155 pp., f 6.90.
Deze bloemlezing dankt haar ontstaan aan een toevallige rondreis door
Zuid-Nederland die de drie dichters op uitnodiging van Albert Westerlinck in 1949
maakten en waarbij ze uit hun werk voorlazen. Dr Karel Meeuwesse vertelt hierover
in zijn inleiding. Zowel de lezers als de hoorders wensten een herinnering te bezitten
aan deze rondtocht. Zo ontstond deze welkome verzameling van het beste werk der
drie bekende katholieke auteurs. Ook van wat zij ná 1949 schreven zijn er stukken
in opgenomen. Behalve de algemene inleiding van Meeuwesse bevat het boekje nog
een korte bespreking van van Duinkerkens poëzie door v.d. Plas, van Smits poëzie
door van Duinkerken en van die van v.d. Plas door Smit. Het is een gebeuren als er
tegenwoordig nog eens een bundel dichtwerk uitkomt die ons niet voor puzzles
plaatst, maar genietbare poëzie voorzet. Reeds daarom is deze uitgave met sympathie
te begroeten. Wie zich interesseert voor deze schrijvers, vindt hier inderdaad het
allerbeste bijeen van wat zij tot nu toe publiceerden en bovendien nog goede
introducties tot hun werk.
J. v. Heugten

Pierre Termier, Lettres de voyage (Les Iles, 2). - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1954, 224 pp., Fr. 80.
De correspondentie van Pierre Termier bevestigt wat wij reeds wisten over de
aantrekkelijke persoonlijkheid van deze verdienstelijke geoloog, die tevens een knap
schrijver was. Wat ons treft en boeit is zijn nooit aflatende belangstelling voor de
mens die hij ontmoet, gedurende zijn vele studiereizen in Spanje, Rusland, Canada,
de U.S.A. en Noord-Afrika. En mét een warm gevoel voor de schoonheid van
landschappen en volkeren, is daar steeds in zijn brieven aanwezig de liefde en de
bezorgdheid voor zijn vrouw en zijn kinderen. Wie de Pierre Termier van La joie de
connaître en A la gloire de la Terre leerde waarderen, zal in dit boek nog inniger
bevriend geraken met deze beoefenaar van de wetenschap, die zo'n veelzijdige
schoonmenselijkheid bewaarde.
Henk Jans

Psychologie en paedagogie
Fr. Duyckaerts, La notion de normal en psychologie clinique (Problèmes
et Controverses). - Vrin, Parijs, 1954, 206 pp.
Op het eerste gezicht mag het lijken, dat een omschrijving van het normale en van
de normale mens niet zo moeilijk kan wezen. In feite echter blijkt deze omschrijving
een vrij ingewikkelde onderneming te worden. Het is immers zeer de vraag of de
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psycholoog, die zich aan een dergelijke bepaling waagt, wel in staat is om aan het
subjectivisme van zijn persoonlijk psychisch, sociaal en cultureel standpunt te
ontkomen. Anderzijds is het begrip van het normale een onmisbaar element van elke
psychotherapie. Dit alles wijst op het uitzonderlijk belang van het probleem, dat Dr
Duyckaerts in dit boek behandelt. Laten we hier maar onmiddellijk aan toevoegen,
dat hij het gestelde probleem niet enkel tot een bevredigende, maar tot een zeer
elegante oplossing heeft gebracht.
Steunend op de verworvenheden der moderne psychologie en deze aan een rustige
en heldere critiek onderwerpend, is de auteur er toe gekomen om het begrip van het
normale en inzonderheid van de normale gedraging van uit een drievoudige hoek te
beschouwen: de integratie, de autonomie en de aanpassing. Stelling nemend tegen
elke mechanistische en associanistische opvatting, ziet de auteur de integratie als
een zeer dynamische en actieve eenheid der menselijke gedraging. De geïntegreerde
gedraging is in haar geheel georiënteerd naar een taak en een waarde, waardoor de
normale mens in staat is om steeds in de actuele handeling heel zijn levensverleden
een zin te geven in functie van zijn levenstoekomst.
De normale gedraging vertoont verder een onmiskenbaar karakter van autonomie,
d.w.z. zij staat in het teken ener authentieke zelfheid, wat haar niet belet om overeen
te stemmen met de subjectieve en objectieve voorwaarden der concrete situatie. Aan
deze concrete situatie geeft nochtans de normale mens zelf een levenszin. Betreffende
de verhouding van de mens tot de medemens en zijn verhouding tot de culturele
waarden kan een regressieve of steriel-conservatieve adaptatie slechts doorbroken
worden door een creatieve houding. Door deze houding worden de interindividuele
betrekkingen tot een vruchtbare samenwerking opgevoerd en zal de mens de diepe
voldoening smaken om, bevrijd van alle conformisme en anti-conformisme, een
eigen oorspronke-
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lijke culturele persoonlijkheid te verwezenlijken. Zonder twijfel zal elke normale
mens er een bijzonder genoegen in vinden om zichzelf in de heldere spiegel, die hem
hier op de juiste afstand wordt voorgehouden, te herkennen
L. Vander Kerken

F.J.J. Buytendijk, La femme, ses modes d'être, de paraître, d'exister, vert.
A. de Waelhens en R. Micha (Textes et Etudes Anthropologiques). - Desclée
de Brouwer, Brugge, 1954, 384 pp., Fr. 135.
Hiermede verschijnt, in een keurige uitgave, de vertaling van het zeer bekende en
geapprecieerde werk van B., De Vrouw. Volgens de hem eigen fenomenologische,
in ruime mate door de existentie-filosofie beïnvloede methode, beschrijft de auteur,
met een uitzonderlijke fijnzinnigheid, het wezen van de vrouw, haar fundamentele
physische en psychische hoedanigheden, haar uitwendige verschijning, haar specifiek
vrouwelijke existentie en de eigen wijze waarop zij haar vrouwelijke wereld creëert
en beleeft. Voor een uitvoerige bespreking zie Streven, Aug. 1952, blz. 486.
L. Vander Kerken

Ludwig Binswanger, Le rêve et l'existence, trad. J. Verdeaux, intr. et notes
de M. Foucault (Textes et Etudes Anthropologiques). - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1955, 193 pp.
Dit boekje bevat de vertaling van een der belangrijkste studies van B., Traum und
Existenz, voor het eerst verschenen in de Neue Schweizer Rundschau (1930) en later
opgenomen in Ausgewählte Vorträge und Aufsätze (1947). B. analyseert in dit werk
enkele typische zweef- en valdromen, hierbij aantonend hoe het fenomeen van stijgen
en vallen niet als een verzinnebeelde, maar als een onmiddellijke Daseins-ervaring
moet begrepen worden. Uit deze analyse ontwikkelt de auteur een algemene verklaring
van de droom. Volgens B is de mens in de droom de passieve speelbal van het
existentie-bewustzijn, dat in hem opwelt. Als zodanig kunnen door de droom bepaalde
feitelijke verhoudingen tot het leven en het bestaan voor de dag komen. Zoals bekend,
huldigt B. een uitdrukkelijk spiritualistische opvatting van de psychotherapie, Jung
in deze richting positief voorbijstrevend. Om dit spiritualisme werd hem wel eens,
ten onrechte, het verwijt gemaakt van cartesiaans dualisme. Wel kan wellicht gezegd
worden, dat hij het passief karakter van het droomgebeuren overdreven heeft.
M. Foucault schreef bij deze vertaling een uitvoerige en belangrijke inleiding,
welke in zover haar inleidende functie overschrijdt, dat ze zich verwijd heeft tot een
algemene fenomenologie der verbeelding.
L. Vander Kerken
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Dr Paul Dietz, Wereldzicht der Parapsychologie. Parapsychologische
bibliotheek. - Uitg. H.P. Leopold, 's-Gravenhage, 1954, 2e druk, 195 pp.,
geb. f 9.75.
De auteur van dit boek was een zenuw-arts met grote belangstelling voor paranormale
phenomenen, de eerste privaatdocent voor parapsychologie in Nederland (aan de
universiteit van Leiden, vanaf 1932). In Wereldzicht der Parapsychologie legde hij
zijn opvattingen neer, zich distanciërend van het door hem en anderen vergaarde
feitelijke materiaal. Deze metaphysische bespiegelingen getuigen van zijn hoogstaande
persoonlijkheid, zijn religieuze instelling, zijn wetenschappelijke breedheid en van
zijn milde tolerantie betreffende de meningen zijner tegenstanders. In deze
hoofdstukken komen o.m. ter sprake de adaequatie onzer zintuigen, het wonder, het
determinisme, de scheppende idee, de mystiek en de betekenis van de dood. De
nagedachtenis van de in 1953 overleden schrijver ware m.i. meer geëerbiedigd
geweest, indien de bewerkers van deze herdruk zich hadden onthouden van een
commentaar op het door Dr Dietz voorgestane indeterminisme.
J.J.C. Marlet

Maria De Leebeeck, Zo rijk als de zee diep is. Uit het familiedagboek,
tekeningen van P. Serneels. - Uitgave De Vlaamse Linie-stichting,
Nieuwland, 77, Brussel, 1955, 174 pp., ing. Fr. 47, geb. Fr. 62.
Wat moet ik in die of die bepaalde omstandigheid aan onze jongen of aan ons meisje
zeggen, of wat moet ik doen? Op deze en alle andere gezinsvragen geeft dit mooie
boekje een passend antwoord, maar dan onder de vorm van een echt spannend en
doorleefd romannetje voor elk geval. Bij de lezing ervan krijgt men een
onweerstaanbare neiging om beter te worden en vooral begrijpender voor zijn kleine
wereld, en men wordt het ook.
Schr. getuigt hier van een waar meesterschap inzake gezinspsychologie en
vertelkunst. Een encyclopedie in miniatuur welke ieder gezin zo rijk zal maken als
de zee diep is.
J. Liebens
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Geschiedenis
P. Noordeloos, Cornelius Musius. Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1955, 328 pp.
Mr Cornelis Muys, ‘pater’ of geestelijke directeur van het Tertiarissenklooster Sint
Agatha te Delft, wordt ons in dit boek, zoals de ondertitel aangeeft, getekend als
humanist, priester en martelaar. Met stijgende verbazing over de onverdroten speurzin
en veelzijdige belezenheid van de schrijver neemt men van deze gedegen studie
kennis. Het doet ook zeer weldadig aan dat Noordeloos zich bij alle verering voor
zijn held niet tot overwaardering laat verleiden. Zo noemt hij hem, ondanks alle
details over stoffen en versmaten, ‘een humanistisch rederijker, waar men een dichter
zoekt (177; vgl ook 192).
Met dit al is het onpleizierig de vraag te moeten stellen of dit boek wel veel lezers
zal vinden. Het leven van Musius is nu eenmaal weinig boeiend. Na een zwervend
bestaan als paedagoog, werd hij verbonden aan het bovengenoemde klooster, dat
ongeveer 60 zusters telde, die ook nog over twee kapelaans konden beschikken (132).
In de 34 jaar welke hij in deze vrome functie doorbracht, viel er niet veel belangrijks
te doen. Hinderlijk zijn de vele supposities, waarmee schr. de weinige gegevens
tracht aan te vullen.
Zoals bekend, is Musius tenslotte door een troep Geuzen te Leiden om het leven
gebracht na beestachtige martelingen, en wel uit haat tegen het geloof, waaraan de
martelaar zonder enige aarzeling is trouw gebleven. Dit maakt hem groot. En het
verhaal hiervan (201-279) is veruit het interessantste deel van dit prachtig geïllustreerd
en gebonden boek. Het jaartal 1318 op blz. 113 moet natuurlijk zijn 1381, Moretius
op blz. 266 Moretus en corogne op blz. 241 is kennelijk een drukfout voor carogne,
kreng, waardoor de schrijver tot een singuliere interpretatie van Lumey's woorden
is gekomen.
J. Tesser

F. Richter, Martin Luther und Ignatius von Loyola. Repräsentanten
zweier Geisteswelten. - Otto Schloz Verlag, Stuttgart-Degerloch, 1954,
288 pp., geb. D.M. 9.80.
Na Calvin et Loyola van de Zwitser Favre-Dorsaz, nu een boek over Luther en
Ignatius door een Duitse bekeerling. De auteur was 25 jaar luthers dominé en ging,
toen hij 53 jaar was, op 1 Mei 1948 over naar de Katholieke Kerk.
Dit interessante boek is als een getuigenis van een bijzonder soort. Richter wil
meewerken aan de oecumenische beweging, hij wil de eenheid der Kerk helpen
herstellen. Daarom confronteert hij in volle oprechtheid niet het katholicisme met
het lutheranisme, maar de twee meest representatieve figuren van de 16e-eeuwse
christenheid. Voor katholieken is Luther de aartsketter, de grote schuldige aan de
scheuring, voor protestanten is Ignatius van Loyola de leider van de Contra-reformatie,
de verpersoonlijking van wat zij het meest in het katholicisme verafschuwen.
In een reeks hoofdstukken stelt de auteur Luther en Ignatius tegenover elkaar als
mensen van hun volk en van hun tijd, als bidders, als theologen, als typisch religieuze
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leiders. Maar ook wijdt hij uit over de leer van Luther, vooral de rechtvaardigingsleer,
en over de Jezuïeten en hun moraal. Luther is subjectief en anthropocentrisch, Ignatius
objectief, kerkelijk en theocentrisch, Luther is de revolutionnair, Ignatius de
Restaurator.
Behalve enige kleine onjuistheden over Ignatius, betreuren wij dat de auteur, die
te Berlijn moeilijk aan boeken kon komen, niet Meissinger's posthume werken en
Nigg's Das Buch der Ketzer heeft kunnen gebruiken. Overigens kunnen wij dit boek
aan intellectuelen die enige dogmatische kennis hebben, zeer aanbevelen.
M. Dierickx

Dr A. Vloemans, Cultuurgeschiedenis van Europa. - H.P. Leopolds Uitg.
Mij, Den Haag; Manteau, Brussel, 1954, 422 pp., Fr. 295.
Dr Vloemans, reeds bekend door zijn talrijke filosofische werken, tracht in dit boek
de hele cultuurgeschiedenis van Europa van af de Vroege Middeleeuwen tot nu samen
te vatten. Onder de grote hoofdindelingen: Voorspel, Gotiek, Renaissance,
Hervorming, Barok, Verlichting, Klassicisme, Romantiek en Mechanisatie, behandelt
hij telkens de filosofische stromingen, de kunsten en de wetenschappen, ook het
christendom, meestal met hun meest typerende vertegenwoordigers.
De auteur is een typisch Westerse geest, die alles in duidelijke categorieën onder
weet te brengen. Hij heeft een sterk synthetisch vermogen en toch zin voor het
kleurrijke detail. Dit geeft aan het boek een eigen charme.
Afgezien van enige onvermijdelijke de-
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tailfouten, zijn twee hoofdstellingen zeer problematisch. Wij begrijpen werkelijk
niet waarom de Vlaamse primitieven bij de Renaissance worden ingedeeld. Evenmin
is het ons duidelijk waarom het Klassicisme na de Verlichting behandeld wordt: hier
heeft het verlate Duitse klassicisme het Europees perspectief van de auteur vertroebeld.
Waar de auteur over de Katholieke Kerk spreekt ergert hij meer dan eens.
‘Voortaan’, zo lezen wij na het Trentse Concilie, ‘is de scheppende cultuur van
Europa protestants te noemen, wanneer men dit woord in de meest ruime zin opvat’
(p. 182). En de Spaanse siglo de oro, de Barok, de Franse grand siècle, en zo meer,
dat is alles protestants? Moeten daarom de Bollandisten, de Mauristen en andere
katholieke wetenschapsmensen worden doodgezwegen?
Over de Jezuïeten lezen wij de gewone protestantse onjuistheden en laster. De
auteur zou er goed aan doen de raad van de evangelische professor Walter Nigg ter
harte te nemen, dat het voor de protestanten hoog tijd wordt Ignatius van Loyola en zijn orde - van religieus standpunt uit te benaderen.
Al zijn wij vol bewondering voor de knappe prestatie van Dr Vloemans, toch
moeten wij waarschuwen voor zijn anti-katholieke eenzijdigheid, en laten wij zijn
uitgesproken pessimisme over de toekomst van de Westerse cultuur, voor wat dit
waard is.
M. Dierickx

J.F. Verbruggen, De krijgskunst in West-Europa in de Middeleeuwen
IXe tot begin XIVe eeuw) (Verh. Kon. Vl. Acad. voor Wetensch., Letteren
en Schone Kunsten van België, Klasse der Lett., nr 20). - Paleis der
Academiën, Brussel, 1954, 619 pp.
De auteur, doctor in de geschiedenis, kapitein van het Belgisch leger en repetitor aan
de Kon. Milit. School, de schrijver van het hier reeds besproken De Slag der Gulden
Sporen (VI1, 1952-1953, 189-190), biedt ons nu een merkwaardige studie over de
krijgskunst in West-Europa. Zonder overdrijving mogen wij beweren dat wij nu voor
het eerst over een echt wetenschappelijke studie betreffende dit onderwerp beschikken.
Dank zij een streng critisch onderzoek en een nieuwe methode komt hij er toe
afdoend aan te tonen dat de Middeleeuwse ridderlegers slechts uit enige honderden
of hoogstens een paar duizend ridders bestonden, en tevens - tegen de algemeen
verspreide opvatting in - dat een veldslag niet uit een reeks gevechten van man tegen
man zonder onderling verband bestond, maar wel degelijk tactisch werd geleid. Na
de ridders bespreekt de auteur het voetvolk, waarvan waarde en belang met de eeuwen
stijgt, zodat de infanteristen voor het eerst te Groeninge (1302), en dan te Bannockburn
in Schotland (1314) en te Morgarten in Zwitserland (1315) hun eerste schittterende
overwinningen op de ridderlegers behaalden. Tenslotte wijdt de auteur nog twee
belangrijke hoofdstukken aan de algemene tactiek en de strategie of oorlogsvoering.
Vaak met een getekend plan, geeft hij ook een uitvoerige beschrijving van de
veldslagen bij Steppes (1213), Bouvines (1214), Woeringen (1288), Groeninge (1302)
en de Pevelenberg (1304), en ook van verscheidene in het Oosten geleverde veldslagen
gedurende de kruistochten.
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De Koninklijke Vlaamse Academie deed er goed aan deze opmerkelijke studie te
bekronen. Wij kunnen slechts wensen dat de andere studiën welke de knappe en
ijverige historicus in zijn tekst aankondigt, weldra het licht mogen zien.
M. Dierickx

H.-I. Marrou, De la connaissance historique (Collection ‘Esprit’). - Ed.
du Seuil, Parijs, 1954, 300 pp.
Sedert Hegel zijn talloze boeken en artikels over de filosofie der geschiedenis
geschreven en sinds 1930 is ook de theologie van de geschiedenis aan de orde van
de dag. Het merkwaardige is nu echter dat de historici, wanneer zij van deze literatuur
kennis nemen, bijna altijd bedenkelijk het hoofd schudden en mompelen: het gaat
niet over de werkelijke geschiedenis. Anderzijds bezinnen de historici zich veel te
weinig over hun vak, zodat veel tijd en veel arbeid nutteloos vergooid wordt.
Dit was wellicht de reden waarom het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven
in 1953 de leerstoel Kard. Mercier toevertrouwde aan H.-I. Marrou, professor in de
geschiedenis van het christendom aan de Sorbonne. De lezingen met een paar
hoofdstukken aangevuld liggen nu gedrukt voor ons.
Als gedegen vakhistoricus stelt en beantwoordt de auteur een hele reeks
methodologische problemen, over de kennis van het verleden, de verhouding tussen
de geschiedschrijver en de geschiedenis, de middelen en de voorwaarden tot het
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herscheppen van het verleden, de waarheid en het nut van de geschiedenis, enz.
Hierbij richt hij zich herhaaldelijk tegen de positivisten die het verleden als een ruw
gegeven beschouwden en de persoon van de geschiedschrijver wilden uitschakelen.
Voor geschiedfilosofen en voor historici die ten volle die naam waardig willen
zijn, is dit een onmisbaar boek.
M. Dierickx

Fr Heer, Europäische Geistesgeschichte. - W. Kohlhammer, Stuttgart,
1953, 727 pp., geb. D.M. 24.-.
De nog niet veertigjarige Weense historicus, die door zijn werken Der Aufgang
Europas en Die Tragödie des Heiligen Reiches de algemene aandacht heeft getrokken,
biedt ons nu een geestesgeschiedenis van Europa van af Constantijn de Grote tot op
onze dagen. Zijn boek behoudt niets van de klassieke indelingen der Europese
geschiedenis, zoals b.v. een Dr A. Vloemans in zijn pas verschenen boek die nog
overneemt. Neen, hij volgt de spanning en de strijd tussen de heersende standen en
het lagere volk, tussen spiritualisme en archaïsch denken, tussen orthodoxie en
ketterij, ook tussen Oost en West, en steeds toont hij aan dat er wijde regionen van
niet-rationele elementen zijn, die tot nog toe weinig zijn geëxploreerd. Men moge
af en toe van mening verschillen waar Heer gewaagde verbindingen aanwijst, steeds
staat men toch weer verbaasd over de nieuwe horizonten of nooit vermoede
dieptezichten die hij opent. Voortdurend bekruipt u de gedachte: Wat weten wij
tenslotte weinig van de diepe onderstromen, die het Europese geestesleven dragen,
en die slechts hier en daar aan de oppervlakte komen!
Deze Europäische Geistesgeschichte is slecht geschreven. Niet alleen maakt de
auteur een voortdurend gebruik van opsommingen en van storende tussenzinnen,
maar hij geeft te veel toe aan encyclopedische veelweterij. Wie zich echter door de
700 grote bladzijden kleine druk weet heen te worstelen, zal innerlijk rijker en ruimer
geworden zijn.
M. Dierickx

P. Andrieu-Guitrancourt, Histoire de l'Empire Normad (Bibliothèque
Historique). - Payot, Parijs, z.j., 432 pp., 3 K., Fr. Fr. 1200.
De verhalen over de barbaarsheden van de Noormannen zijn eeuwenlang schering
en inslag geweest omdat men zich in hoofdzaak beriep op de Frankische kronieken.
In de laatste jaren is men dit echter critischer gaan beschouwen. Men heeft niet
alleen aandacht geschonken aan de merkwaardige militaire gebeurtenissen die de
tochten van de Noormannen kenmerkten maar men is ook de gevolgen gaan uitdiepen,
die van groot belang zijn geweest voor de latere scheppende vitaliteit bij de westerse
beschaving.
Uitgaande van de vaststelling dat, waar de Noormannen zich vestigden, er spoedig
verfijnde cultuurvormen ontstonden, vraagt de Franse historicus zich af hoe zoiets
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mogelijk was, als ze barbaren waren zoals ons altijd werd voorgehouden. Daarbij
komt nog dat hun tochten vooral tot doel hadden hun handelsgebieden te beveiligen
en dat hun wel georganiseerde legermacht de overwonnen volken niet poogde te
vernietigen maar wel in te schakelen.
Dit helder en doorwrocht werk van Adrieu-Guitrancourt, deken van de Faculteit
voor Kerkelijk recht in Parijs en doctor honoris causa van de universiteit van Québec
in Canada en zelf Normandiër van afkomst, geeft blijk van een bewonderenswaardige
objectiviteit. De historici in de eerste plaats maar ook de gewone lezer, zal door het
boek ongetwijfeld tot nadenken worden gestemd.
Piet Schepens

Romans en verhalen
Guy des Cars, Het meisje Chantal. Geaut. vert. van Gabriël Gorris. - Het
Thijmfonds, Den Haag, 1955, 238 pp., f 6.25.
De geschiedenis van een Parijse mannequin, een bijzonder mooi meisje, dat eindelijk
het geluk meent veroverd te hebben, doch door de vreselijke ziekte der melaatsheid
blijkt aangetast. Vijf jaar verblijft zij op een klein eiland in de Grote Oceaan in een
leprozerie, tot zij, genezen, vol verlangen naar haar vroegere mondaine leven, naar
Parijs terugkeert. Doch de vrouw die na vijf jaar ballingschap in haar vaderland
terugkomt, is niet dezelfde als de stralende schoonheid die eens met wanhoop in het
hart zich op het eiland van ellende terugtrok. Er heeft zich in deze lange ziektetijd
een innerlijke verandering ingezet, die na haar terugkeer ten gevolge van leed en
teleurstelling, haar voltooiing vindt. De zielestrijd dezer
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vrouw is met bekwame hand geschreven, krachtig en direct. Het boek heeft dan ook,
en dit is niet de geringste verdienste, een meeslepende vaart en spanning tot het einde
toe. Het meisje Chantal zal veel lezers en bewonderaars vinden. De vertaling is vlot.
Joh. Heesterbeek

Felix Rutten, Iwan. - De Toorts, Haarlem, 1955, 238 pp., f 5.90.
Iwan mag beschouwd worden als de vrucht van een reis van de auteur in de Karpaten;
en het is een rijpe en zeer smakelijke vrucht. Een verhaal, fris en sterk, waarin
landstreek en volk met liefde waargenomen en uitgebeeld is. Het stoere, landelijke
volk der Ruthenen, arm en eenvoudig, immer uitziend naar het ogenblik waarop het
zich met zijn stambroeders kan verenigen in een onafhankelijke staat: F. Rutten heeft
dit beschreven in een fijn gestileerde taal, welke te lezen een genoegen is. Een in
alle opzichten ‘verzorgd’ boek.
Joh. Heesterbeek

Ilias Venesis, Eolische aarde. Vert. van J. Calogeropoulos-Del Monte
Lijon. - De Toorts, Haarlem, 1955, 269 pp., f 8.90.
Een jeugd, doorgebracht in de Eolische kuststreek van Klein-Azië tot de oorlog van
1914 een abrupt einde hieraan maakte, is de stof van deze roman. Met een grote
liefde en piëteit heeft de schrijver zijn (?) jeugdherinneringen te boek gesteld. Een
boek is aldus ontstaan waarin de mens, goed en kwaad, met een bijzondere
hartelijkheid is waargenomen. Diep geloof én bijgeloof, onwrikbare trouw en
aartsvaderlijk gezag, bereidvaardig, wederzijds hulpbetoon vormen de karaktertrekken
dezer boerenbevolking. Wel ervaart een westerling hoe ver hij van een mentaliteit
als de hier geschetste af staat. Toch of liever daarom een boek, het lezen zeker waard.
Joh. Heesterbeek

Ina Boudier-Bakker, Kleine Kruisvaart. - P.N. van Kampen & Zoon,
Amsterdam, 1955, 153 pp., f 4.90.
Kleine Kruisvaart is het laatste werkje van de bejaarde schrijfster Ina Boudier-Bakker
die dezer dagen tachtig jaar werd. Zij beschrijft hier fijnzinnig en gevoelig, zoals zíj
dat kan, de kinderjaren van een klein meisje tot aan haar vijftiende jaar. Het zijn wel
herinneringen uit de eigen jeugd die zij hier ophaalt, zoals we die ook vinden in haar
grote romans. Zeventig jaar geleden speelde zich het Amsterdamse leven nog
hoofdzakelijk af binnen de grachten, zonder trams en auto's. Dit Amsterdam herleeft
weer enigszins in dit met voelbare toewijding en vertedering geschreven boekje.
J. v. Heugten
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Zonnewijzer Serie.
Heinrich Federer, De strijd om de toren. - Het Spectrum, Utrecht, 1955,
233 pp., f 1.25.
De Zwitserse priester Heinrich Federer heeft vele verhalen en romans geschreven,
die hem een grote vermaardheid hebben verworven.
In deze roman (oorspronkelijke titel: Papst und Kaiser im Dorf), beschrijft hij de
eeuwige twist over voorrang en machtsgebied tussen Kerk en Staat waarbij de
warmbloedige opvliegende Pastoor de ene en de onverzettelijke zuinig-bedachtzame
burgemeester de andere partij vertegenwoordigt. De twist gaat over de kerktoren, en
uiteindelijk over alles wat in de parochie en gemeente voorvalt.
Al het menselijke, liefde, nood, humor, strijd, uit zich hier even duidelijk en
aangrijpend in het klein als over de hele wereld in het groot. Van harte aanbevolen.

Prisma-Serie.
Leonard Huizinga, De zevende dag, 230 pp.
André Maurois, Benjamin Disraëli. 236 pp.
P.G. Wodehouse, De onnavolgbare Jeeves. 224 pp.
Theo Thyssen, De gelukkige klas. 206 pp. - Het Spectrum, Utrecht, 1955,
per deel f 1.25.
Deze vier Prisma boeken spreken voor zichzelf.
Huizinga beschrijft de jachtende opwinding van een verstekeling in Rotterdam
die tevergeefs zijn noodlot ontvlucht. André Maurois geeft een levensbeschrijving
van de raadselachtige figuur Benjamin Disraëli die van een politieke carrière droomde
en ze ook wist te verwezenlijken.
P.G. Wodehouse vertelt weer een meesterlijk verhaal, vol wijze spot met de Engelse
samenleving, over de butler Jeeves, en Theo Thyssen brengt ons het dagboek van
Meester Staal, een man van weinig woorden die de kinderen leert volwassen worden.
Vier nieuwe Prisma boeken die er zijn mogen.
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Virgil Gheorghiu, De tweede kans. - Pax, Den Haag, 1955, 3de druk, 397
pp., f 8.90.
In een Forumartikel door Pater Dr J. van Heugten S.J. is dit boek reeds uitvoerig
besproken in het Juni-nummer van Streven Jaargang VI, Deel II, 1953, bladzijde
265.

Joyce Cary, Meneer Johnson, vert. door Clara Eggink. - Kosmos,
Amsterdam, Antwerpen, 1954, 220 pp., Fr. 110.
Een roman vol humor en weemoed, zoals alleen een groot Engels schrijver die kan
verenigen. De kinderlijke Johnson, een negerklerk in gouvernementsdienst, gaat
vrolijk door het leven, vol van zijn missie-opvoeding, zijn bewondering voor Engeland
en zijn chef, zijn uitbundige sympathie voor alle mensen. Hij is een typisch en tragisch
product van het kolonialisme. Zijn onnadenkende, verkwistende negernatuur wordt
telkens getrokken tot het vernis van Europese beschaving, totdat hij komt van
oneerlijkheid en diefstal tot moord. Hij wordt veroordeeld, doch sterft gelukkig, als
het maar zijn aangebeden chef is, die het vonnis voltrekt. Zowel blanken als zwarten
worden raak getekend, de afgelegen post in Nigeria obsederend reëel getekend.
Lectuur voor volwassenen.
A. Deblaere

Sven Stolpe, Leicht, schnell und zart.... Roman. - J.
Knecht-Carolus-druckerei, Frankfurt/M., 1954, 320 pp., geb. D.M. 8,80.
Zoals in Spiel in den Kulissen is de werkelijke hoofdpersoon in deze roman de genade,
die langs verbijsterende wegen de mensen brengt waar ze zijn moeten. In het
na-oorlogse, bonte Parijs voelt de Zweedse intellectueel en bekeerling zijn geloof
verzinken; zijn gezondheid is aangetast, en zijn laatste innerlijk evenwicht gaat
verloren, wanneer hij ontdekt, dat zijn overleden vrouw in stilte een andere man heeft
bemind. Hij gaat deze, een schrijver, opzoeken, maar het bewijs van de ongegrondheid
zijner vermoedens belet de verdenking niet zijn zekerheid te verwoesten. Naast hem,
schijnbaar zonder verband met elkander, maken andere mensen hun eigen grote
levenscrisis door: de Dominicaan Perezcaballero, wiens verborgen hoogmoed
gebroken wordt, een Joods meisje dat aarzelt tussen roeping en menselijke liefde,
de atheïst Dr Lebrun, een ietwat vreemde, heilige kapelaan. Tenslotte blijken al die
levens elkander te moeten doorkruisen en helpen, op het uur dat ze door de genade
er voor gerijpt zijn.
Stolpe peilt naar de diepste gronden van het mensenhart, weet ze reëel en suggestief
in het uiterlijke leven te schetsen. Hoewel hij niet de sterkere eenheid en
onafwendbaarheid van Spiel in den Kulissen bezit, is deze roman van de grote
bekeerling bijzonder belangrijk wegens de autobiografische gegevens die er in
verwerkt zijn.
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A. Deblaere

Pearl S. Buck, Kom, mijn liefste, vert. C. Buddingh'. - Heideland, Hasselt,
1954, 320 pp., geb. Fr. 125.
Niemand hoeven wij het nog te verklappen, dat Pearl S. Buck vertellen kan, en wel
met een heel eigen vrouwelijk inzicht in het hart van de mensen van het Oosten.
Deze keer gaat het echter over Indië: het weidse, hete land van sadhu's en westerse
zendelingen, van verfijnde cultuur en grote armoede en hongersnood, van nationalisme
en simpele hartelijke menselijkheid, het land vooral van de zachte innemende
glimlach. Vier generaties van een Amerikaanse millionairsfamilie de MacArds,
komen onder de bekoring van Indië's mysterieuze schoonheid en leed: de eerste als
efficiënte welwillende geldmagnaat, de tweede als even ondernemende, maar meer
humane zendeling. Zijn zoon schijnt zijn hart, en voor een deel, zijn trouwens nogal
vrijzinnig beleefd Christendom, aan Indië te moeten verliezen, totdat zijn dochter
hem het laatste offer vraagt, en wil huwen met een Indische dokter, waarop plots de
hele familie met Indië breekt en scheep gaat naar de Staten. ‘Het is heel moeilijk,
bemerkt een Indiër, om je godsdienst in zijn volle consequentie toe te passen’. Dit
is de diepste tragiek van het hele verhaal: de tragiek trouwens van ons Westers
missioneringswerk. De MacArds moeten hieronder bezwijken, omdat hun
Christendom, vol humane toewijding voorzeker, geen steun vindt in hun oppervlakkige
vrijzinnigheid: Christus is ten slotte niet meer geweest dan een hoogstaand mens vol
goedheid en liefde. Hun geloof valt in puin, zo gauw het voor de uiterste consequenties
wordt geplaatst van het Evangelie, omdat het ten slotte nog meer Amerikaans is dan
christelijk. Pearl Buck heeft het niet gemakkelijker. Alleen het zuiverste christendom
kan Indië winnen. Daarom eindigt haar verhaal met een schrijnende vraag zonder
antwoord.
P. Fransen
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[1955, nummer 9]
Een katholieke devotie
door L. Monden S.J.
ELKE lente viert de Kerk, in een indrukwekkende reeks grote feesten, het hoogtepunt
van haar liturgische jaarkring. De eerste drie van deze feesten, Pasen, O.H.
Hemelvaart, Pinksteren, behoren allen tot het oudste en oorspronkelijkste erfgoed
van de liturgie; zij zijn de vanzelfsprekende hoogtepunten van ons meeleven met
Christus in zijn Verlossingsmysterie. Het Feest van het H. Hart, dat de reeks afsluit,
is van een heel andere aard. Niet alleen is het van veel recentere datum - het bestaat
pas sinds een paar eeuwen - maar bovendien dankt het zijn oorsprong niet aan de
normale ontplooiing van de kerkelijke jaarkring, maar aan de persoonlijke devotie
van een onontwikkelde kloosterzuster, wier vroomheid opvallend naar het sentimentele
neigde, en die in een milieu en een tijd leefde, welke voor het liturgische mysterie
slechts weinig oog had.

Paradox van de H. Hart-devotie
Men had dan ook redelijkerwijze kunnen verwachten dat dit feest een soort
mode-verschijnsel zou blijken in de Kerk, en dat het, na zijn opvallend succes in de
romantische negentiende eeuw, geleidelijk aan belang zou inboeten en weer in de
schaduw zou treden. En inderdaad, aan critiek op deze devotie heeft het sedert de
aanvang van de eeuw niet ontbroken. Liturgische voorvechters en ijveraars voor een
gezuiverde kunstsmaak hebben haar herhaaldelijk voor kitsch gescholden;
voorstanders van een terugkeer naar de bronnen vonden haar niet bijbels genoeg in
haar inspiratie en terminologie; aanhangers van een meer objectieve godsvrucht
verweten haar een hinderlijk anthropocentrisme en een al te subjectieve
sentimentaliteit; het meer op efficiënte actie gerichte christendom van vele Katholieke
Actie-groeperingen tenslotte ergerde zich vaak aan het passieve en ‘doloristische’
van deze devotie.
Al die critiek is verre van overwonnen. Maar reeds wordt het duidelijk dat zij niet
de authentieke uitdrukking is geweest van het groeiend geloofsinzicht van de Kerk
ten opzichte van de H. Hart-verering. Want juist in deze laatste decennia is de Kerk
steeds meer nadruk gaan leggen op deze devotie en heeft zij het feest van het H. Hart
tot een der grote vieringen van het Kerkelijk Jaar verheven. En juist in deze laatste
jaren hebben gezaghebbende theologen, teruggrijpend naar de bijbelse en
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patristische traditie, de openbaringen van Margareta-Maria uit hun al te tijdgebonden
verwoording losgewerkt, en op overtuigende wijze de rijke betekenisinhoud en de
blijvende waarde van de H. Hart-devotie aangetoond.
Als we voor dit paradoxaal verschijnsel een verklaring zoeken, dan ligt die, menen
we, hierin, dat de H. Hart-verering het type is van een echt ‘katholieke’ devotie. Het
woord katholiek wordt hierbij verstaan in zijn oorspronkelijke betekenis, waarbij het
in zich het begrip van totaliteit en dat van universaliteit verenigt.
Om in die zin katholiek te zijn, moet een devotie vooreerst totaal zijn, d.w.z. zij
moet betrekking hebben, niet op een of ander randelement van de christelijke
boodschap, niet op een of ander bijkomstig aspect ervan, maar op de kern zelf van
het heilsmysterie in zijn volheid. Hoe verder het object van een devotie van deze
kern afstaat, hoe groter ook het gevaar is, dat zij zich uit de religieuze beleving van
het mysterie losmaakt, dat zij ophoudt katholiek te zijn en naar half of geheel
bijgelovige of magische practijken afglijdt.
Wil de devotie echt katholiek zijn, dan moet zij bovendien ook universeel zijn,
d.w.z. zij mag het geloofsmysterie niet op een abstracte, esoterische, alleen voor
intellectuelen of mystiek geschoolden toegankelijke wijze voorhouden. Zij zal het
dan ook niet zozeer onder de vorm van een doctrine of een begrippelijk systeem
voorstellen, als wel in de geïncarneerde, zichtbaar en tastbaar gewordene eenvoud
van een symbool. En dit symbool moet zo diep en onmiddellijk geworteld staan in
het wezen van het geloofsmysterie, en het moet tegelijk een zo eenvoudig en zuiver
beeld, een zo voor ieder bevattelijke en aantrekkelijke vertolking er van bieden, dat
de gewoonste, meest ongeletterde gelovige er de volheid van het mysterie in kan
aanvoelen en smaken, terwijl de diepste religieuze denker er nooit de rijkdom van
kan uitputten, en het innigst gebed, ja, de verhevenste mystieke schouwing, er steeds
nieuwe stof tot bewondering in vindt en er nooit over uitgesproken noch uitgejubeld
raakt.
Katholiek is de devotie, waarin het innigste wat God aan de mens heeft meegedeeld,
op zulke wijze aanschouwelijk wordt, dat aan dit beeld, als aan een onuitputtelijke
bron, ieder op eigen verstandelijk en geestelijk niveau, naar eigen behoefte en
vermogen, zich naar hart en geest voeden en verzadigen kan.
Welnu, de H. Hart-verering lijkt ons bij uitstek zulk een katholieke devotie te zijn.
Zij is dat evenzeer door het symbool waarin zij zich uitdrukt, als door de rijkdom
van mysterie-inhoud die in dat symbool veraanschouwelijkt wordt.
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Symboliek van het Hart
Er zijn twee soorten symbolen. Een eerste soort bestaat uit materiële dingen die
wijzelf tot teken of zinnebeeld maken van een bepaalde geestelijke werkelijkheid.
Er zijn echter ook symbolen, die onze conventie of willekeur niet nodig hebben,
maar als het ware uit zichzelf teken worden van zeer diepe geestelijke waarden.
Langs onbewust werkende psychologische associatiewetten dringen zij zich
natuurnoodzakelijk aan de mens op: onpeilbaar rijke betekenisinhouden, die
onmogelijk in heldere begrippen kunnen geformuleerd worden, geven zichzelf in
deze spontaan oprijzende beelden gestalte en vorm; geestelijke ervaringen, te diep
en te geweldig om geheel door ons helder bewustzijn opgevangen te worden,
gebruiken deze beelden als een elementair, met geweldige intensiteit geladen
aanwezigheidssignaal. Wij kiezen of bepalen eigenlijk deze symbolen niet: zij zijn
de algemeen-geldende, vooraf bepaalde, onvervangbare verbeeldingskanalen van
het geestelijke, de archetypische constanten van het verbeeldingspatrimonium der
mensheid. We vinden ze dan ook in nauwelijks gewijzigde vorm door alle tijden en
in alle beschavingen terug. Het hele lichaam nu is aldus symbool en spiegel van de
ziel. Tussen die vooraf gegeven symbolen vinden dan ook als vanzelfsprekend
bepaalde zintuigen en lichaamsorganen een bevoorrechte plaats: ogen, hoofd, handen,
hart vooral.
De moderne tijd heeft van het hart het willekeurig zinnebeeld gemaakt van het
gevoelsleven en speciaal van de liefde. Dat is echter een vereniging en
verschrompeling van een veel rijkere oorspronkelijke symboolwaarde van het hart,
die wij niet slechts in haast alle oude beschavingen, en heel speciaal in de wereld
van de bijbel terugvinden, maar die ook in onze Nederlandse taalschat diepe sporen
heeft nagelaten. Door zijn centrale ligging en zijn vitale functie in het organisme,
door zijn mysterieuse verborgenheid en toch voelbare aanwezigheid, door zijn
verbondenheid met de levensstroom van het bloed en door zijn zeer gevoelige
transscriptie van elke emotie en elk geestelijk ervaren is deze warme, kloppende
spiermassa het natuurlijke, spontaan zich opdringende symbool van de diepste kern
van 's mensen persoonlijkheid, van dat ontoegankelijk geestelijk centrum in hem,
waaraan alle bedoelingen, gedachten en wilsbewegingen ontspringen, van dat
geestelijk middelpunt, waar de diepste vrijheid van de mens opteert, beslist en haar
richting kiest. Is het daarom niet dat ons volk spreekt als het gewaagt van wat ‘op 's
harten bodem leit’, van iets waar men ‘in zijn hart’ van overtuigd is, of wat men
‘hartgrondig’ beu wordt; is het dat niet wat de volksmens bedoelt, als hij iemand
‘een man naar zijn hart’ noemt,
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of gewoon van hem zegt dat hij ‘het hart op de rechte plaats draagt’?
Het feit dat onze tijd de zin voor deze wezenlijke en eeuwige symboliek grotendeels
verloren heeft, is een der bedenkelijkste symptomen van onze geestelijke verwording:
het toont aan hoezeer ons denken van ons diepste zelf vervreemd is geraakt en hoe
weinig ook onze godsdienstigheid nog samenvalt met onze diepste godgegrepenheid
en godgerichtheid. Elke menselijke en religieuse herbronning, elke liturgische
vernieuwing en elke gebedsopvoeding moet dan ook beginnen met de zin voor deze
eeuwige symboliek in de moderne mens opnieuw te wekken en op te voeden.
De kern nu van de christelijke boodschap is juist deze: dat God ons het innigste
van zijn wezen, het middelpunt van zijn drieëne bestaan heeft meegedeeld in Christus,
zijn mensgeworden Woord. Het mysterie dat van alle eeuwigheid in zijn ‘hart’
verborgen was, heeft God ons in de volheid der tijden ontsluierd (Eph. 1, 9). In
Christus, Beeld van de onzichtbare God, heeft de ganse volheid van God willen
wonen en door Hem alles met zich willen verzoenen, wat op aarde is en in de hemel
(Kol. 1, 15). Is er dan wel één enkel religieus symbool, dat op een meer
diepmenselijke, algemeen-toegankelijke wijze Gods mysterie veraanschouwelijkt,
en dat tegelijk zo zuiver en volledig de volheid van dat mysterie kan omsluiten, als
juist het Hart van Gods mensgeworden Liefde, het mensenhart van Jesus Christus,
onze Heer?
Heel het mysterie van Gods heilvolle liefde, heel het mysterie van onze
ongerechtigheid en heel het mysterie van ons met Christus verlost en verlosser-zijn
in zijn mystiek Lichaam drukt zich in de symboliek van Jesus' Hart uit in een taal
die elk kind en elke ongeletterde onmiddellijk aanspreekt, en waarvan de rijkdom
voor de biddende en schouwende geest onuitputtelijk blijkt. Er blijft ons slechts over
dit heel in het kort aan te tonen.

Het Mysterie van Gods mensenhart
Het hart, zeiden we, is symbool van de kern van 's mensen persoonlijkheid. Het
eerste, wat Jesus' Hart ons dan ook openbaart, is: dat Gods diepste geheimenis, de
grond van zijn wezen en van zijn boodschap liefde is. God is Liefde.
Is er wel iets dat ons nabijer is, ons meer onmiddellijk vertrouwd dan de liefde?
Elk wezen keert er zich naar als de bloem naar de zon, en reeds het kleine kind op
moeders schoot hoeft slechts naar haar op te staren om te weten wat liefde is. En of
Jesus ons, mensen, werkelijk heeft liefgehad? We kunnen het evangelie op elke
willekeurige bladzijde openslaan, we hoeven hem slechts de rijke jongeling in de
ogen

Streven. Jaargang 8

197
zien kijken, of Joannes op zijn borst zien rusten, of hem zien wenen over zijn vriend
Lazarus, om te weten dat zijn liefde geen ambtelijke, officiële belangstelling was in
de nood en zorg van zijn evenmens, maar de levensechte, bloedwarme liefde van
een rijk en edel mensenhart.
Maar even spontaan ervaart ieder, dat hier meer aanwezig is dan een louter
menselijk beminnen. En als we naar het wezen van die liefde, naar haar gehalte en
haar innerlijkste oorsprong willen peilen, dan staan we al dadelijk voor de meest
ondoorgrondelijke mysteries van ons geloof. Want in de liefde van dit mensenhart
openbaart zich ‘de goedertierenheid en menslievendheid van God, onze Redder’ (Tit.
3, 4). Waarom heeft God ons aldus met een mensenhart willen beminnen? Waarom
heeft Hij, de van geluk en eeuwigheid verzadigde, zich aldus ontledigd, en de gestalte
aangenomen van een dienstknecht? Was de zaligheid van zijn drieëne leven Hem
dan niet genoeg meer, dat hij zulk gezelschap als het onze opzocht? Op dit schroomvol
vragen van het gelovig gemoed komt geen antwoord. Geen antwoord, tenzij dit éne:
liefde doet nu eenmaal zulke dingen. Wij staan voor het mysterie van de Liefde,
waarop we slechts zwijgen kunnen en aanbiddend knielen, zoals de priester elke dag
knielt, als hij het ‘Incarnatus’ bidt.
En de sluier van het mysterie wordt slechts dichter, onze sprakeloze verwondering
slechts groter, als we zien hoezeer het de mensgeworden God ernst is geweest met
zijn liefde, en hoe hij daarin tot het uiterste is gegaan. Want niemand heeft groter
liefde dan wie zijn leven geeft voor die Hij liefheeft. En zo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon niet gespaard heeft, maar Hem aan de dood
heeft prijsgegeven, voor ons.
En het ondoorgrondelijkst wordt het mysterie op die laatste avond, wanneer de
Zoon zelf de zijnen, die in de wereld waren, bemind heeft ten einde toe. Wij weten
hoe elke mens er naar verlangt de hoogtepunten van zijn bestaan en van zijn liefde
te bestendigen, en wij kennen zijn pijnlijk onvermogen daartoe. En wij weten hoe
ook het Mensgeworden Woord zijn hoogste daad van overgave, zijn liefdesverbond
met ons in de dood, heeft willen vereeuwigen; en hoe hij het wél kon. In de nacht
waarin wij hem verrieden en overleverden, heeft zijn mensenliefde zijn goddelijke
macht gebruikt om immer als offerende en schenkende bij ons te blijven, bij onze
zonde, onze ondankbaarheid, onze armoede en onze verlorenheid.
Heel dit grondeloos mysterie van Gods verlossende en barmhartige liefde treedt
ons in Jesus' Hart tegemoet; het wordt voor ons zichtbaar en tastbaar, vertrouwd en
nabij. In de klop van dat mensenhart kunnen wij de hartslag van God zelf beluisteren
en uit de open wonde kunnen
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wij de afmetingen aflezen, de ontstellende hoogte, breedte en diepte van Gods liefde
voor ons.
Die goddelijke liefde echter hebben wij versmaad en miskend: wij ‘schouwen op
naar het Hart dat wij doorboord hebben’ en nog immer doorboren.
Ook dat is een werkelijkheid die ons maar al te zeer vertrouwd is. Ieder van ons
heeft eenzaamheid genoeg gekend, heeft genoeg de bitterheid geproefd van ondank,
onbegrepenheid en ontrouw, om te kunnen beseffen, als wij naar Jesus' Hart
opschouwen, wat wij dit hart hebben aangedaan. Wij hoeven ons slechts naar de
wereld van vandaag te keren, met haar oorlogen, haar twisten, haar klassenstrijd,
met haar geschiedenis vol bloed en tranen, met de driedubbele begeerlijkheid die er
hoogtij viert, om te weten welk antwoord Christus' liefde bij ons gevonden heeft. Of
we hoeven niet eens buiten onszelf te gaan; we behoeven slechts in eigen hart te
schouwen, onze lafheid en onverschilligheid, onze geldzucht, zinnelijkheid en trots
te smaken, om te weten waarom het Hart van Jesus doornenomkroond is, en het
blijven zal, de tijden door.
Maar eerst als we de liefde van dat Hart in haar goddelijke diepte gepeild hebben,
vertonen ook onze tekortkomingen zich in hun ware gestalte. Wat wij, met heel onze
tijd, zo vaak als louter psychologische ontoereikendheid, als betreurenswaardige,
maar overigens begrijpelijke zwakheid trachten te vergoelijken, verschijnt ons dan
weer in zijn religieuse diepte als ‘mysterium iniquitatis’ als mysterie van
ongerechtigheid. We zien het dan eindelijk weer als ‘zonde’, als een slag in het gelaat
van de Liefde, als verraad tegen een hoogste en heiligste beminnen, als de vrijwillige,
reddeloze verlorenheid van het schepsel dat uit zijn enig veilige ankerplaats, uit de
geborgenheid van Gods Hart is weggevlucht. En ook de zonde van de gemeenschap,
de zonde die de Heilige Kerk tot een Kerk der zondaren maakt, verschijnt ons dan
in haar meedogenloze onbegrijpelijkheid: Christus die minnend aan zijn Kruis hangt,
en zijn geliefde Bruid, door het levenwekkend water en bloed uit zijn Hart gezuiverd
en omkleed, die aanzit met zijn beulen, en lacht en feestviert met hen.
Slechts in de spiegel van Gods mensenhart kunnen wij zo ons kwaad in zijn ware
gedaante zien. En slechts van daar uit kan ook ons berouw echtheid en religieuse
diepte krijgen; want het ontspringt dan aan die verbijsterend eenvoudige vergelijking:
wat deedt Gij, Heer, voor mij, en wat deed ik voor U. Na die vraag wordt het mogelijk
neer te knielen, en het mysterie van onze ongerechtgheid te laten verzwinden in de
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barmhartige en vergevende liefde van een Hart, dat we sterker weten dan elke dood
en groter dan elke zonde.
Als vanzelf zal dan dit berouwvol ontmoeten van onze ondankbaarheid met Christus'
liefde de wil in ons wekken tot herstel. Van de open wonde van dit Hart gaat een
roep uit om wederliefde.
Ook dat is weer iets wat elk mensenkind vertrouwd is: de behoefte om ‘het weer
goed te maken’. Reeds het kleine kind dat moeder heeft bedroefd, kan niet rusten
voor het op zijn naïeve en onbeholpen wijze iets gedaan heeft om moeders liefde
opnieuw te verdienen. En voor ons allen is herstel immer een der sterkste prikkels
tot edelmoedigheid: niets is zo onverwinbaar als een liefde die gefaald heeft, maar
het goedmaken wil.
Als wij echter het mysterie van Jesus' Hart ten volle willen waarderen, dan moeten
we ook hier verder gaan, en tot de religieuse diepte van dit herstel doordringen. En
dat kunnen we slechts langs het mysterie van ons aller verbondenheid met de
verlossende Christus in zijn éne mystieke Lichaam.
Als wij immers met menselijke maat meten, wat vermag dan onze kleine inspanning
tegenover de vloed van smaad en hoon, die onafgebroken dit Hart omspoelt. Maar
wij moeten meten met de maat van Christus: alles vermogen wij immers in Hem die
ons sterkt. Hij kan het stenen hart uit ons wegnemen en ons een hart van vlees en
bloed schenken, een hart als het Zijne. Als wij met Hem verenigd zijn, dan komt iets
van zijn oneindige liefde in de kleinste daad van herstellende edelmoedigheid die
wij volbrengen, dan wordt iets van de oneindige verlossende kracht van zijn kruis
meegedeeld aan elk kruis dat wij om zijnentwille opnemen; dan kan elk van ons met
Hem en in Hem een Lam worden, dat de zonden van de hele wereld draagt.
In zijn eigen Lichaam is Christus eens en voorgoed verheerlijkt en lijdt Hij niet
meer. Maar zijn mystiek Lichaam, zijn Kerk, blijft het verlossende kruis dragen. En
in die voltooiing, in die verwerkelijking van de verlossing, de tijden door, kan elk
van ons aanvullen wat door de nalatigheid en schuld van anderen aan dit lijden
ontbreekt; want wij zijn één Lichaam in Christus, en de geheimzinnige
compensatiewetten van elk levend organisme gelden ook voor dit Lichaam. Nog
immer staat de spottende en huilende menigte rond Christus, die in en door zijn Kerk
zijn kruis draagt door de tijden. Maar elk van ons kan een Simon van Cyrene zijn,
die in liefde zijn last helpt torsen en het verlossende kruis tot op Calvarië draagt. En
elk van ons kan met Maria onder het kruis staan, en de onverschilligheid en blinde
spot van de
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menigte omkeren tot liefde en offer, samen met de in zijn Kerk immer offerende en
verlossende Christus.
Uit het doorboorde Hart van het eenmaal geslachte Lam blijven stromen van levend
water vloeien. Wie dorst heeft, hij nadere en drinke. En aan zijn eigen hart zal een
bron van levend water ontspringen, tot eeuwig leven voor hemzelf en voor de hele
wereld.
Zo is de H. Hart-verering ons dan gebleken een bij uitstek ‘katholieke’ devotie te
zijn. Ze is als het ware een samenvatting van heel ons geloof, maar uitgedrukt in de
toonaard van het hart, en daarom zo bevattelijk en zo aangrijpend tegelijk. Haar
hoogte en diepte vinden we op heerlijke wijze samengevat in een woord van Christus
tot Hadewych: ‘Dune selt niet min leven dan dat Io Minne ben’. En heel haar eenvoud
en toegankelijkheid blijkt uit het feit, dat wij deze mystiek zo rijke formule
onverminderd en onvervalst kunnen omzetten in die spontane opwelling van het
volksgemoed: hart voor hart!
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Een posthume Dichtbundel
door Dr J. van Heugten S.J.
DE onlangs overleden Chris de Graaff had voor deze eerste uitgaaf van zijn
dichterlijke nalatenschap, door hem zelf op zijn sterfbed geordend, geen betere titel
kunnen kiezen dan Klagend Loflied1). De maker dezer gedichten is altijd uiterst
terughoudend en beschroomd geweest met het aan de openbaarheid prijsgeven
daarvan. Zijn enige gepubliceerde bundel was Alleenspraak van 1931, destijds
verschenen bij ‘De Gemeenschap’. Bijzondere belangstelling of waardering vond
dit boekje niet, wat voor de dichter altijd een pijnlijke herinnering gebleven is. Er
kon zelfs enkele jaren geleden een bloemlezing religieuze poëzie verschijnen onder
leiding van Dirk Coster, waarin Chris de Graaff voorbijgegaan werd, ofschoon in
Alleenspraak enkele religieuze gedichten staan, die tot de schoonste onzer litteratuur
behoren. Dit weinig bijval vinden van Alleenspraak heeft de gevoelige en
beschroomde dichter wel ervan weerhouden nog verder te publiceren, het heeft hem
niet weerhouden gedichten te blijven schrijven. Volgens de Colophon van Klagend
Loflied heeft de dichter zelf vóór zijn dood aangegeven wat hij van zijn gehele oeuvre
bundelwaardig achtte en dit in drie groepen verdeeld: allereerst een herdruk van
Alleenspraak, vervolgens een groep gedichten Aarde's Woon uit de jaren 1930-1936,
en tenslotte een samenhangend aantal sonnetten onder de titel Het Tweegevecht.
Dit gedichtenboek drijft inderdaad op twee motieven, twee innerlijke stromingen
die de dichter aldoor moeten bezield hebben, een voortdurend besef van
ontoereikendheid en zondigheid tegenover de ongeschapen heerlijkheid Gods en een
stamelend belijden van die ontfermende heerlijkheid. Chris de Graaff is, zoals men
weet, omstreeks 1930 katholiek geworden en al de innigheid, al de mystieke
Godsverbondenheid van het Katholicisme heeft zijn religieuze natuur diep
aangegrepen. Er staan ontroerende verzen in Alleenspraak, verzen die treffen door
hun directheid, hun innerlijke geladenheid, hun religieuze diepte:
Meer om aards lief
Dan om Uw ongeschapen schoon,
Meer om mijns harten gerief
dan om 't doorboorde hart van Uwen Zoon
heb ik geleden
en gunsten afgebeden.

1) Chris de Graaff, Klagend loflied. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1955, 110 pp., f 4.90.
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Ik heb ten allen tijde meer
rozen en lippen rood bemind dan mijnen Heer
en, zwervend door de wouden,
meer van de welversierde boom
dan van Uw kruis gehouden,
en - lacie! - om het heden
Uw eeuwigheid gemeden.

‘Oud Lied’ noemt hij dit vers dat inderdaad verwant is aan de gevoelssfeer der
middeleeuwers en waarin zich datzelfde gevoel van smartelijk berouw uit dat we bij
hen zo vaak in bittere klachten uitgezegd vinden.
Alles voor U te laten, Heer,
O, mocht het wezen;
vaarwel te zeggen met een glimlach heel dit leven,
niets dan een bloem in uwen hof te wezen,
een bladzij in uw boek, nog onbeschreven,
een heldere dauwdrop in het opgerezen
licht van den morgen, die omhoog gaat zweven.

In de tijd zijner bekering moet Guido Gezelle hem sterk hebben aangetrokken, zoals
men voelt doorklinken in dit gebed tot de Heilige Maagd:
Maria, gij en anders geen
die hier nog helpen kan,
geen die de bittere stromen van
mijn tranen nu nog stelpen kan,
geen bidt voor mijn ontkomen dan,
Maria, gij alleen.

Alleenspraak bevat echter ook andere poëzie. De dichter hééft zich en ís gewond aan
de scherpe doornen des levens. Hij was een dier gevoeligen en schroomvalligen die
niet gewapend zijn tegen het harde leven en in eenzaamheid hun leed en ontgoocheling
te dragen hebben. Zijn zij dichter en hebben zij macht over woord en rythme, dan
blijft hun de troost van het vers:
Want al het andere heeft mij steeds verraden,
alleen het lied bleef trouw.

In de tweede groep die Aarde's Woon heet, is meer de aarde dan de hemel aan het
woord. Het religieuze moment is hier zwakker hoewel niet minder frequent,
vertegenwoordigd dan in Alleenspraak. De dichter die als een door het leven
gekneusde en haast gebrokene zijn bittere ervaringen en zijn schuld uitsprak, heeft
hier een nieuwe liefde en nieuwe trouw gevonden en zich enigszins verzoend met
de aarde. Vandaar dat hij deze gedichten Aarde's Woon kon noemen. Hij schrijft
Copla's en Kwatrijnen en geeft in de eerste lucht aan een zekere cyni-
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sche ontgoocheling over de onbestendigheid der liefde, wat het gewone thema van
copla's is, en perst in de laatste, de kwatrijnen, een soort aforistische levenswijsheid
samen in gedrongen versvorm. Doch de meerderheid dezer gedichten geven uiting
aan een nieuwe tederheid, in hem ontstaan door die nieuwe liefde en die nieuwe
trouw. De tere geheimen van ontvangenis en geboorte, van moederschap en
huwelijksliefde blijven hem boeien en zo ligt er als de glans van een blijde bruidstijd
over deze verzen. In de religieuze gedichten dezer groep ontbreekt dat schuld- en
zondigheidsbesef, dat gevoel van innerlijke gebrokenheid en smartelijke
zelfvernietiging voor God, die de verzen uit Alleenspraak zulk een aangrijpend accent
gaven. Er heerst hier een toon van mild vertrouwen en zich geborgen weten in Gods
hart.
Wij zijn in deze herfst alleen gebleven,
bedachtzamer na veel verlies en armer,
maar diep in ons verbergt zich 't jonge leven,
dat eens zal bloeien, veiliger en warmer.
Waar zijn de felle geuren nu, de wilde,
die bloedend hingen aan de rozenhagen?
Je mond is moe van al dit ongestilde
verlangen naar vervlogen zomerdagen.

Deze tot de geliefde vrouw gerichte strofen staan in ‘Octoberverzen’ en in ‘De
Verborgene’ spreekt hij tot God:
Stem die mij roept, mond die ik nimmer vind,
eindeloze zee, die 'k achter duin en del
alleen vermoed, vloedgolf en hoge wind:
wat deert het U en mij of ik U wél
of niet versta: de oren doof en dicht
staar 'k blindelings in de afgrond van Uw licht.

Het sluitstuk dezer gedichtentryptiek vormt Het Tweegevecht, een vierentwintigtal
sonnetten, waarin de dichter als een duel aangaat met de dood. ‘Mors et vita duello
conflixere mirando’ uit de sequentie van het Paasfeest leidt dan ook als motto deze
verzen in.
De Graaff is mettertijd hoe langer hoe vormvaster geworden. In de bundel van
1931 nadert hij vaak nog het vrije vers en laat zich slechts binden door het eigen
innerlijk rythme. In de gedichten van tussen 1930 en 1936 is de vorm steeds hechter
geworden, al schrijft hij nog in gevarieerde strofen. Nu, in deze verzen, die
gedagtekend staan in 1947 en dus minstens een tiental jaren later geschreven zijn,
bindt hij zich aan de strenge maat van het sonnet. Ik geloof niet dat dit zijn poëzie
in het algemeen is ten goede gekomen. In poëzie wint het toch altijd de spontane,
directe, vers uit het hart gewelde uiting op de al te gebonden
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en doordachte versmaat. Bij ouder wordende dichters dreigt steeds het gevaar dat zij
aan frisse directheid en oorspronkelijkheid verliezen wat zij aan bezinning en
verdieping met de loop der jaren gewonnen hebben. Dit Tweegevecht is overigens
een model van verskunst en technische vaardigheid, doch het is meer dan dat. Dit
geheel van vierentwintig sonnetten is een lange elegie, een rouwzang die zich als
een prachtige hoge treurwilg welft over het vers gedolven graf van de dichter. Al
wat de huwelijksliefde hem schonk aan vreugde en geluk, herleeft in zijn herinnering
en in het zevende sonnet stijgt die liefde tot een lichtende mystieke vergeestelijking:
In vele nachten, als wij saamgelegen
met liefdes teder wisselend gebaar
het schoonste wilden schenken aan elkaar,
is langzaam aan de zinnenroes ontstegen
een lichtglans, ons geleidend over wegen
van andere heerlijkheid, zo wonderbaar
dat, als bij afspraak tussen mij en haar,
wij deze boodschap wederzijds verzwegen.

Men kent de wonderlijke apostrophe van Baudelaire aan het einde van Le Voyage:
O Mort, vieux capitaine, il est temps! levons l'ancre!
Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons!

Dit vers moet de Graaff wel in zijn herinnering gelegen hebben, als hij een sonnet
aanvangt met de aanspraak: Woudloper Dood, of een ander met: Grootmeester Dood,
artist en machtig virtuoos! De doodsgedachte heeft hem in zijn laatste levensjaren,
blijkbaar hevig geoccupeerd. Hij voelt het leven, dat hij geniet en als het eigene
uitbuit, aldoor bedreigd door deze sinistere macht, die hem beloert en belaagt en
waartegen geen verzet of afweer mogelijk is. Een langdurige ziekte houdt hem van
de geliefde gescheiden en het is of bij de gedachte aan het naderend sterven de liefde
nog verinnigt en vertedert. Het besef van verwaarlozing of trouweloosheid jegens
haar, die zijn leven eerst leefbaar maakte, inspireert hem tot bittere klachten en aldoor
blijft de Dood hem aangrijnzen en machteloos moet hij die cynische foltering
ondergaan:
Als ik de najaarsbossen moet ontberen
en niet meer weet, hoe zoet de rozen rieken,
de vinkenslag, 't gerucht van duivenwieken,
het ruisen en de reuk der zee bij 't keren
van 't tij vergeet en van haar hand het tere
gebaar, - zal 'k dan bij wijzen en mystieken,
buitengesloten, tussen andere zieken
verlaten liggend, Dood, uw lessen leren?
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Er is echter geen opstandigheid in de dichter, geen verbeten woede tegen een blind
noodlot; ook hier treedt ten slotte religieuze overgave in en berusting in de goddelijke
beschikking. Ook al scheen hij zich een tijdlang nog zo thuis te voelen in ‘Aarde's
Woon’ en wekte de doodsgedachte ook nog zo schrijnende huiveringen, ‘de lichtglans,
ons geleidend over wegen zo wonderbaar’ deed hem vrede vinden in het afscheid.
Het laatste sonnet, hoe vol weemoed en droef herinneren ook, eindigt in gelaten
overgave:
Als 'k straks vergeten ben hoe boven 't koren
't verschrikt gefladder opwiekt der patrijzen
en van de zee, aanzwellend onder grijze
wolkstoeten, het geruis niet meer zal horen,
de reuk moet missen van de verse voren,
het zoet gemurmel onzer kinderwijzen
en 't wiegelen in verloren paradijzen
der bomen van de streek waar 'k ben geboren,
vrienden of vreemden, staande aan mijn groeve,
gedenkt dan allermeest dat zij mij minde:
er is voor mij geen beter troost te vinden,
geen groter lof: wat zou ik meer behoeven?
En laat mijn schamele dood u niet bedroeven,
maar bidt dat ik haar eenmaal weer mag vinden.

† Chris de Graaff
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De Jezuïetenkwestie in Zwitserland
door Prof. Dr M. Dierickx S.J.
DE laatste twee jaren hebben nagenoeg alle kranten en verscheidene tijdschriften
artikelen gepubliceerd over de strijd in Zwitserland betreffende het handhaven of
afschaffen van het Jezuïetenverbod, dat sinds 1848 in de Zwitserse grondwet staat.
Hoe is het mogelijk, zo vragen de enen, dat de oudste democratische staat van Europa,
waar de internationale instellingen zich bij voorkeur vestigen, zulke blijken van
intolerantie geeft? Welke zware misdaden, zo vragen anderen, moeten de Jezuïeten
niet op hun geweten hebben, dat zij door dit vrijheidslievend land met zo'n hardheid
worden bejegend?
Het antwoord is niet eenvoudig. Zwitserland, ingesloten en ingekapseld binnen
zijn bergen, met een sterk provinciale geest en een oude federatieve structuur, bleef
buiten de twee wereldoorlogen en meteen buiten de internationale
gedachtenstromingen. Daardoor vertonen de Zwitsers in hun bestuursapparaat en in
hun politieke en religieuze opvattingen nog vele kenmerken van de negentiende eeuw
en zelfs van de hervormingstijd.
Alleen een lang verblijf in Zwitserland en een intieme omgang met zijn bewoners
zou ons in staat stellen de gepassioneerde strijd om het Jezuïetenartikel van de
grondwet volledig te vatten. Toch kan een overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling
en de huidige toespitsing van de Jezuïetenkwestie ons wellicht enig licht brengen.

Ontstaan van het ‘Jezuïetenverbod’1)
Na de val van Napoleon besloten de vrijgeworden Zwitsers in 1815 een losse
Statenbond te vormen. De 22 kantons behielden een grote zelfstandigheid, en de
centrale regering, de Tagsatzung, was enkel bevoegd en verantwoordelijk voor de
vrede tussen de kantons onderling en voor de verdragen met het buitenland. In verband
met hetgeen volgt, stippen wij aan dat de grondwet de kantons verbood onderlinge
verdragen te sluiten, en het bezit van kerkelijke goederen door kloosters en kapittels
waarborgde.
De beroeringen van 1830 in het woelige naburige Frankrijk brachten in 11 kantons
de Liberalen aan het bewind. Terwijl de Liberalen zich nagenoeg tot de politiek
beperkten, voerde hun linkse vleugel, de Radicalen, een heftige anticlericale strijd.
Door het Siebner Konkordat van 1832 sloten zeven liberale kantons een verbond,
wat rechtstreeks tegen

1) Wij volgen hoofdzakelijk het omvangrijke pas verschenen werk: F. Strobel, Die Jesuiten
und die Schweiz im XIX. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des
Schweizerischen Bundesstaates. Walter Verlag, Olten-Freiburg i. B., s.d. (1954), XII-1147
bl., Zw. Fr. 25. -. In een exposé van 466 bladzijden werpt de auteur een nieuw licht op heel
deze kwestie en publiceert als bewijs 762 grotendeels onbekende documenten uit binnenen buitenlandse archieven.
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de grondwet indruiste; de centrale regering was echter niet bij machte iets daartegen
te doen. In datzelfde jaar publiceerde de paus de beroemde encycliek Mirari vos,
waarin hij zich duidelijk tegen het dogmatisch liberalisme en indifferentisme, en
tegen de scheiding van Kerk en Staat uitsprak. Nu ontketenden de Radicalen een
echte campagne tegen de Katholieke Kerk.
De eerste vérstrekkende anticlericale daad stelde het kanton Aargau door in 1841,
met de hulp van troepen uit Bern en Basel, beslag te leggen op de kloosters. De
Tagsatzung verklaarde dat Aargau tegen de grondwet gehandeld had, en beval het
onrecht te herstellen. Maar alleen vier vrouwenkloosters werden weer vrijgegeven.
Deze kerkvervolging wekte binnen en buiten Zwitserland de hevigste opwinding.
Enige maanden later kwamen in het kanton Luzern de katholieke Conservatieven
aan het bewind. Om de ondermijnende invloed van de liberale gedachte en van de
Aufklärung der Radicalen bij de priesteropleiding uit te schakelen, besloten zij zeven
Jezuïeten te vragen voor de theologische faculteit van Luzern. Jezuïeten hadden van
1574 tot aan de opheffing van hun Orde in 1773 te Luzern gewerkt, zij waren ook
werkzaam in vier andere Zwitserse kantons, en zo scheen deze wens op het eerste
gezicht normaal. Men nam zelfs uitvoerige inlichtingen over de activiteit der Jezuïeten
in en buiten Zwitserland, en deze adviezen waren gunstig. Nochtans verzetten zich
de Radicalen heftig en ook de katholieken waren verdeeld over de vraag of het wel
opportuun was, op dat ogenblik Jezuïeten naar Luzern te roepen.
De overeenkomst tussen de regering van Luzern en de provinciaal der Jezuïeten
werd op 24 October 1844 door de Grote Raad met 70 stemmen tegen 24 goedgekeurd,
en eveneens door het volk met 18.246 stemmen tegen 7985. Zuiver juridisch gezien,
zo geven de protestantse historici toe, had Luzern het volle recht de Jezuïeten tot
theologieprofessoren te benoemen en hun een kerk toe te vertrouwen. Tactisch gezien
echter, begingen de Luzerner katholieken een grove fout door in een zo roerige tijd,
niettegenstaande het verzet der Radicalen en de oude antipathieën der protestanten
tegen de Jezuïeten, deze toch naar Luzern te roepen.
Trouwens, F. Strobel heeft nu afdoend aangetoond, dat de Jezuïeten zelf zich zo
lang mogelijk hebben verzet. Zo schrijft b.v. P. Roothaan generaal der Jezuïetenorde
te Rome, dat de beslissing door Luzern met de steun van het Vaticaan genomen werd,
‘ohne uns und trotz uns’.
Maar de anticlericale Radicalen van de omliggende kantons namen dit zo maar
niet, en organiseerden op 8 December 1844 tegen Luzern een eerste expeditie van
vrijkorpsen, die mislukte. Op 20 Maart 1845 verbood de Tagsatzung militaire
expedities, maar elf dagen later trokken de Radicalen een tweede maal gewapend
tegen Luzern op, en werden een tweede maal verslagen. De leider van het katholieke
Luzern werd kort daarop in zijn bed vermoord.
In de loop van het jaar 1845 kwamen de 7 Jezuïeten te Luzern in alle stilte aan,
en werden bij het begin van het academisch jaar plechtig geïnstalleerd.
De zeven katholieke kantons hadden echter schrik gekregen voor de
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antigrondwettelijke militaire actie der vrijkorpsen van de Radicalen, en sloten einde
1845 een eigen bond, weldra bekend als Sonderbund. Dit was eveneens tegen de
grondwet, en een ‘politische Dummheit ersten Ranges’. Men heeft zich afgevraagd,
in hoever de Jezuïeten hier de aanstokers toe geweest zijn, maar weer, zoals trouwens
reeds vermoed werd, heeft Strobel met tal van getuigenissen afdoend kunnen aantonen,
dat zij zich buiten de zaak hebben gehouden.
Nu moest echter de Tagsatzung ingrijpen, of anders was het met het
Eedgenootschap binnen afzienbare tijd volledig afgelopen. Met de stemmen van 12
radicale kantons beval de centrale regering de Sonderbund op te heffen en de Jezuïeten
uit te wijzen. Er dreigde burgeroorlog.
De katholieke kantons zochten een compromis-oplossing. Zij waren bereid de
Sonderbund te ontbinden als zij hun politieke wetgevende rechten en hun kerkelijke
inrichtingen onaangetast mochten behouden.
Maar de centrale regering, waar de 12 radicale kantons het voor het zeggen hadden,
wees elke compromis-oplossing van de hand. Voor de Radicalen was de
Jezuïetenkwestie eigenlijk maar een welkome aanleiding; wat zij wilden was de
Katholieke Kerk treffen en de conservatieve partij in de kantons uitschakelen. De
regeringstroepen, bekwaam aangevoerd door generaal Dufour, die nog onder Napoleon
had gediend, versloegen de Sonderbundstroepen volledig in 26 dagen tijds. De
Jezuïeten konden na een avontuurlijke vlucht het veilige buitenland bereiken.
Nu profiteerden de Radicalen van hun overwinning om in alle kantons radicalen
op het kussen te brengen. In plaats van een losse Statenbond kwam er een sterker
gecentraliseerde Bondsstaat2). Het zal ons niet verwonderen dat de Jezuïeten, die de
aanleiding tot de Sonderbundsoorlog waren geweest, nu ook de zondebokken werden.
Artikel 58 (nu 51) van de grondwet van 1848 luidde: ‘De Jezuïetenorde en de bij
haar aangesloten genootschappen mogen in geen deel van Zwitserland opname
vinden’.
Dat het de Radicalen niet alleen en niet vooral om de Jezuïeten te doen was, maar
dat zij de Katholieke Kerk in Zwitserland wilden treffen, blijkt voldoende hieruit dat
zij van 1847 tot 1874 niet minder dan 39 kloosters of nederzettingen van
kloosterlingen ophieven, waaronder zes huizen van de Jezuïeten.
Na 1848 was dus de anticlericale storm niet uitgewoed. De afkondiging van de
Syllabus in 1864 en het uitroepen van het dogma der pauselijke onfeilbaarheid in
1870 wekten in Zwitserland bij liberalen en protestanten het heftigste protest.
Daarenboven sloeg de Duitse Kulturkampf naar Zwitserland over. Bij een nieuwe
herziening van de grondwet door kamers en volk in 1874, werd het Jesuitenverbot
verstrengd en tot andere religieuze Orden uitgebreid. Zo staat er sinds 1874 nog
steeds in de Zwitserse grondwet te lezen:
Art. 51: De Jezuïetenorde en de bij haar aangesloten genootschappen

2) De Nationale Raad, een soort Tweede Kamer, bestaat uit afgevaardigden, pro rata van één
gekozene per 22.000 inwoners; de Stedenraad een soort Eerste Kamer of Senaat, bestaat uit
2 afgevaardigden van elk der 22 kantons. De twee samen vormen de Bondsvergadering. De
Bondsraad, belast met het bestuur, bestaat uit 7 leden, waarvan een voor één jaar de functie
van Voorzitter uitoefent.
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mogen in geen deel van Zwitserland opname vinden, en hun leden is elke activiteit
in kerk en school verboden. Dit verbod kan door een Bondsbesluit ook tot andere
geestelijke Orden uitgebreid worden, wier werkzaamheid staatsgevaarlijk is of den
vrede der confessies stoort.
Art. 52: De oprichting van nieuwe of het herstel van opgeheven kloosters of van
religieuze Orden is ongeoorloofd3).

Toestand der Jezuïeten in Zwitserland sinds 1848-1874
Na 1848 en ook na 1874 wordt geen Zwitser, die Jezuïet wordt, daarom uit het land
verbannen. Ook buitenlandse Jezuïeten kunnen vrij in Zwitserland reizen of er
verpleegd worden. Gedurende de eerste wereldoorlog werd zelfs de Jezuïetengeneraal
Wlod. Ledóchowski (wiens moeder, een von Salis, trouwens een Zwitserse was) met
zijn assistenten gastvrij in Zwitserland opgenomen. Bij zijn afscheid na de eerste
wereldoorlog wenste de Bondsregering hem een Auf Wiedersehen!
De vraag is echter: Mogen de Zwitserse Jezuïeten in hun vaderland volstrekt geen
apostolaat uitoefenen? Bij de interpretatie van art. 51 is er een hele ontwikkeling te
bespeuren. Gedurende het laatste kwart der 19e eeuw en het begin der 20e eeuw
bleef de koers der Bondsregering pal op het anticlericalisme gericht. Omstreeks 1900
- toen in Frankrijk Combes zijn beruchte vervolging der kloosterlingen doorvoerde
-, werden art. 51-52 zo geïnterpreteerd dat niet alleen kloosters maar alle
nederzettingen van kloosterlingen werden verboden, en dat de maatregelen tegen de
religieuze Orden tot andere kerkelijke organisaties werden uitgebreid.
In 1914 verloren echter de Radicalen de absolute meerderheid in de Bondsraad
en de oorlog 1914-1918 bracht een binnenlandse ontspanning voor de religieuze
kwesties.
De nazi-vervolging in Duitsland en Oostenrijk op het einde der dertiger jaren deed
vele Zwitserse Jezuïeten naar hun vaderland terugkeren. De enen wijdden zich aan
wetenschappelijk werk, anderen aan bescheiden zielzorg, drie werden zelfs kapelaan;
meer dan 30 Zwitserse Jezuïeten werden gemobiliseerd om het land bij een gebeurlijke
overval te verdedigen. Zelfs kregen de professoren van het Canisianum te Innsbruck
- de theologische faculteit der universiteit aldaar, die in handen der Jezuïeten is verlof om hun werkzaamheid in Zwitserland voort te zetten: van 1939 tot 1946
verbleven ze te Sitten, en keerden van daar naar Innsbruck terug.
Toen de vrede en de rust na de oorlog waren teruggekeerd, gingen stemmen op
om het Jesuitenverbot weer streng toe te passen. Zo werd

3) Art. 51: Der Orden der Jesuiten und die ihm affiliierten Gesellschaften dürfen in keinem
Teile der Schweiz Aufnahme finden, und es ist ihren Gliedern jede Wirksamkeit in Kirche
und Schule untersagt. Dieses Verbot kann durch Bundesbeschluss auch auf andere geistliche
Orden ausgedehnt werden, deren Wirksamkeit staatsgefährlich ist oder den Frieden der
Konfessionen stört.
Art. 52: Die Errichtung neuer und die Wiederherstellung aufgehobener Klöster oder religiöser
Orden ist unzulässig.
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de vraag gesteld wat hun wél en wat hun niet was toegestaan. De Bondsraad, later
gesteund door de regering van het overwegend protestantse kanton Zürich, waar de
kwestie bijzonder actueel was, gaf een beperkende verklaring van art. 51.
Het is en blijft de Jezuïeten verboden parochies of openbare kerken te bedienen,
evenzo eigen scholen te openen. Het is hun ook verboden voor de radio te spreken
of te preken in kerken en zelfs in de open lucht. Een Jezuïet mag geen docent zijn
aan een universiteit of leraar aan een katholieke school.
Anderzijds mag hij wel aan wetenschappelijk werk doen, boeken of tijdschriften
uitgeven of filmen recenseren. Hij mag ook wetenschappelijke voordrachten houden,
maar geen theologische. Zelfs mag hij aan het hoofd staan van verenigingen en
geestelijke leider van studenten zijn, al is dit reeds een grensgeval.
Deze casuïstiek is des te hatelijker daar men aan de willekeur van staatsambtenaren
is overgeleverd. Een paar voorbeelden: Sinds de oorlog werd voor de 300 Zwitserse
Jezuïeten een eigen vice-provincie opgericht. Nu hebben Parlement en Bondsraad
met elkaar druk gecorrespondeerd over de vraag of de vice-provinciaal al dan niet
in Zwitserland mag verblijven. Hoe precair en aanstotelijk de toestand is, bleek
overduidelijk toen men in de zomer van 1953 een Zwitserse Jezuïet, die te Leuven
zijn theologie deed, wilde verbieden in zijn geboorteparochie een Plechtige Eerste
H. Mis op te dragen. Dit ongelooflijk geval heeft vele Zwitsers, en niet alleen
katholieken, werkelijk doen opschrikken.

De huidige ‘Jezuïetenkwestie’
Reeds in 1946 hebben liberalen en socialisten de kantonale regering van Zürich heftig
geïnterpelleerd over het ontduiken van het Jezuïetenverbod gedurende de oorlog. In
1949 kwam het tot een discussie in het parlement van het Eedgenootschap en tot een
stellingname van de Bondsraad. Op 29 Januari 1953 gaf ook de kantonale regering
van Zürich een milde en beperkende uitleg van het Jesuitenartikel der grondwet. In
September 1953 kwam het in het parlement van Zürich echter tot heftige en
gepassioneerde debatten, die niet alleen de openbare mening in Zwitserland maar
heel de wereld hebben bezig gehouden.
Dit alles heeft de ogen van de Zwitserse katholieken doen opengaan. Niet alleen
de jongere generatie, maar stilaan het hele katholieke volksdeel van Zwitserland
wordt er zich van bewust, dat de artikels 51 en 52 hun minderwaardigheid als burgers
grondwettelijk vastleggen. Vandaar het steeds groeiend verzet.
Eerst meenden de protestanten dat zij de Jezuïeten van de katholieken konden
scheiden. Maar nu hebben alle katholieke instanties: bisschoppen, seculiere clerus
en religieuze Orden, de kantonale en landelijke partijorganisaties, en de Zwitserse
katholieke verenigingen zich met de Jezuïeten solidair verklaard.
De Katholieken redeneren: De grondwet waarborgt de vrijheid van mening en
meningsverspreiding, de gelijkheid van alle burgers voor de
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wet, en de vrijheid van godsdienst en cultus. Hoe kan hiermee in overeenstemming
worden gebracht dat de artikels 51 en 52 allerlei vrijheden aan bepaalde leden van
de Katholieke Kerk ontnemen? De algemene strafbepalingen acht men voldoende
tegen de Communisten, maar tegen kloosterlingen, die door geen enkel gerechtelijk
vonnis het Zwitserse burgerrecht hebben verbeurd, bestaan uitzonderingswetten. Dit
is een toestand van minderwaardigheid die de katholieke minderheid van Zwitserland
niet langer lijdelijk kan aanvaarden.
De Katholieken bevinden zich echter in de onmogelijkheid om alleen de grondwet
te wijzigen, daar zij slechts 42% der bevolking uitmaken en noch in de Nationale
Raad, noch in de Stendenraad de meerderheid bezitten. Daarom is het onontbeerlijk
te zien hoe de niet-katholieke bevolking tegenover het probleem staat. Beschouwen
zij de Jezuïeten en andere religieuzen nog steeds als ‘staatsvijanden’ en
‘vredeverstoorders’, zoals in artikel 51 te lezen staat?
De regering van Zürich (waar slechts 24% katholieken zijn) liet in haar verklaring
van 29 Januari 1953 een ander geluid horen. De Jezuïetenorde, verklaarde zij, is niet
gesticht om het protestantisme te bestrijden, en haar schuld in de Sonderbundsoorlog
is minstens een omstreden opvatting. Ze heeft de 18 Jezuïeten die te Zürich verblijven,
7 jaar lang in het oog laten houden, hele dossiers aangelegd, en het is gebleken dat
deze geen staatsvijanden en geen vredeverstoorders zijn. (In verband hiermee begrijpt
men dat Zwitserse katholieken van Maccarthyisme gaan spreken.)
De kwestie heeft de openbare mening nu zo zeer aangegrepen dat de Conservatieve
(Katholieke) partij besloot op herziening van de grondwet aan te sturen. Op 24 Juni
1954 heeft von Moos bij de Stendenraad een motie ingediend, mede ondertekend
door de hele Conservatieve fractie van de Bondsvergadering: ‘De grondwet bevat
bepalingen die met de vrijheidsbeginselen van de Zwitserse democratie in tegenspraak
zijn en een uitzonderingsrecht scheppen. Als zakelijk niet gerechtvaardigd
uitzonderingsrecht moeten vooral de artikelen 51 en 52 van de grondwet worden
beschouwd. De Bondsraad wordt derhalve uitgenodigd een ontwerp tot gedeeltelijke
herziening van de grondwet uit te brengen met het voorstel tot opheffing van de
artikelen 51 en 52’.
Deze motie zal in Juni 1955 door de Stendenraad worden behandeld, en zou in de
herfst voor de Nationale Raad moeten komen. In geval van goedkeuring zou ten
slotte het volk zich door een referendum, waar de gewone meerderheid beslist, over
de herziening moeten uitspreken. Maar in de herfst zijn er algemene verkiezingen,
zodat de zaak zeker dit jaar haar beslag nog niet krijgt. Intussen organiseren de
katholieken een voorlichting op grote schaal, door spreekbeurten en geschriften.
Dat echter het gewone protestantse volk nog aan zijn ingekankerde vooroordelen
vasthoudt, kan niemand betwijfelen. Bij tal van leidende en invloedrijke personen
wordt echter reeds een ander geluid gehoord.
Olivier Reverdin, hoofdredacteur van de ‘Journal de Genève’, hield op 11 Februari
1955 een spreekbeurt voor ‘Les Amis de la pensée protestante’ te Genève, en sprak
lovend over de Jezuïeten en hun activiteit. Hij eindigde: ‘L'interdiction des jésuites
est incompatible avec l'esprit
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de nos institutions’. De tweede spreker op die conferentie evenwel, M. David Lasserre,
professor te Lausanne, verdedigde nog de stelling dat de Zwitser en de Jezuïet ‘deux
types d'hommes inconciliables’ zijn.
Belangrijker is dat het bekende tijdschrift Reformatio, uitgegeven door het
‘Schweizerische Evangelisch-Kirchliche Verein’, het nummer van Februari-Maart
1955 volledig aan Die Jesuitenfrage wijdde. Verscheidene markante persoonlijkheden
hebben een of ander aspect van de ingewikkelde kwestie behandeld en allen komen
tot het besluit dat het Jezuïetenartikel uit de grondwet verwijderd moet worden. Het
is verheugend te constateren op welk hoog niveau en met welk ruim begrip deze
Zwitserse protestanten over deze kwestie schrijven.
Tenslotte schijnen de Vrijzinnigen in de kantons met een katholieke meerderheid
geneigd, de motie von Moos te steunen. Zo schreef het blad der Vrijzinnigen van
Fribourg ‘La Gruyère’ op 12 Februari 1955: ‘Van nu af zijn de vertegenwoordigers
van de kantonale Vrijzinnigheid bereid, zich energiek in te spannen voor een
grondwetsherziening die zich opdringt. En zij zullen afstand nemen van hen, die dit
willen beletten. Dat men het nu reeds wete’.
De stelling der Katholieken is nu duidelijk afgetekend: als katholieken willen zij
de zielzorg aan geen beperkingen onderhevig zien, als Zwitsers willen zij de vrijheid
slechts in noodgevallen doen beperken en als moderne mensen, willen ze aan deze
zijde van het IJzeren Gordijn de vrijheid en de waardigheid van de mens verdedigen.
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Argentinië en het Peronisme
door John Murray S.J.
DE laatste maanden zijn onaangename en verontrustende berichten binnengekomen
uit Argentinië, een land van Latijns-Amerika met een lange en onafgebroken
katholieke traditie. Ondanks de verklaring van President Péron dat hij slechts opkomt
tegen de politieke actie van sommige bisschoppen en priesters, zijn ernstige
maatregelen getroffen tegen de Kerk in Argentinië in haar geheel. Deze maatregelen
raken twee vitale punten: de heiligheid van het huwelijk en de zedelijke opvoeding.
Deze aanval kwam vrij plotseling en onverwacht. Hij werd ingezet door een
President die meermalen de noodzakelijkheid van christelijke zeden en van het
katholiek geloof voor zijn landgenoten openlijk heeft verkondigd; die verklaard heeft
dat de ware sociale leer reeds twee duizend jaar geleden werd onderwezen en dat ze
geen ander fundament heeft dan het Evangelie en de encyclieken van de Pausen. De
aanval kwam van een regering die sinds haar ambtsaanvaarding in 1943 steeds hoge
kerkelijke waardigheidsbekleders deed delen in nationale vieringen en zelf
godsdienstonderwijs heeft ingevoerd in de openbare scholen.
Hoe moet dit worden verklaard? Is het louter een voorbijgaand verschijnsel,
ontstaan uit de onvermijdelijke moeilijkheden tussen Kerk en Staat naar aanleiding
van leken-activiteit? Wijst het op de groei in macht en invloed van een extremistische
fractie binnen de Peronistenpartij en de Argentijnse regering? Of moeten wij het
beschouwen als een onvermijdelijke ontwikkeling van een regeringsstelsel, dat
autoritair is in zijn algemene opvatting en willekeurig in zijn methoden?
Het Zwitserse blad ‘La Liberté’, Fribourg, gaf op 24 November 1954 de volgende
commentaar op de toestand:
‘Men zou zeggen dat er een logisch rhythme ligt in de geschiedenis van
autoritaire stelsels. In de aanvang is er een periode, waarin de katholieke
godsdienst in de gunst staat, als een factor van publieke orde en rust. Maar
het ogenblik komt dat het stelsel, meer zelfverzekerd en hunkerend naar
wijder invloed op geest en geweten van het volk, de katholieke Kerk op
zijn weg ontmoet, die opkomt voor die vrijheid welke onmisbaar is voor
haar geestelijke zending’.
Het katholieke blad ‘Italia’, Milaan, schreef nog meer onomwonden in zijn nummer
van 9 December:
‘De dictatuur blijkt in deze reeks incidenten geheel overeenkomstig haar
tragische natuur te handelen. Op een gegeven ogenblik duldt ze niet langer
de arbeid van de Kerk voor de christelijke en menselijke opvoeding. Ze
wordt aangetast door ijverzucht en misgunt de Kerk die invloed welke
deze overeenkomstig haar goddelijke opdracht op de geesten der mensen
uitoefent: dan werpt zij met een mengsel van misbaar en achterdocht haar
masker af. Van de houding van beschermer gaat ze over tot die van
verklaarde tegenstander, zelfs van openlijk vervolger’.
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Hoe moeten wij nu oordelen over de betreurenswaardige situatie die de laatste tijd
in Argentinië is ontstaan?
Alvorens te pogen deze vraag te beantwoorden of enkele bijzonderheden te geven
over wat sinds kort in Argentinië is voorgevallen, is het van belang iets te zeggen
over de historische achtergrond. Het land ligt ver van Nederland en België en zijn
geschiedenis is hier waarschijnlijk minder bekend.
Argentinië is gelegen aan de atlantische zijde van Zuid-Amerika en zijn
gebied strekt zich uit van de zuidpunt van het sub-continent, de Terra del
Fuego, tot aan de Rio de la Plata in het noorden. Dan volgt zijn grenslijn
de oevers van de Paranà, de Paraguay en de Uruguay, loopt achter de Matto
Grosso van Brazilië om, buigt naar het zuiden om langs de grens van
Paraguay en Bolivië tot aan de Cordillera van de Andes: dit gebergte vormt
zijn westelijke grens en scheidt het land af van Chili.
In de eeuwen van de Spaanse overheersing ontwikkelde Argentinië zich
langzaam en zeer laat. Er was geen goud of zilver om conquistadores aan
te trekken; zijn onmetelijke winderige pampas lagen ver van de Spaanse
centra in Chili en Peru. De voornaamste steden in Argentinië werden niet,
zoals men wellicht zou denken, vanuit het oosten - het Europese vasteland
- gesticht maar vanuit het noorden en westen, door Spaanse expedities uit
Chili en Boven-Peru. In 1535 zeilde wel, onder bevel van Pedro de
Mendoza, een groot convooi uit Spanje, met opdracht nederzettingen te
vestigen langs de Rio de la Plata; er werd ook feitelijk een nederzetting
gesticht op de plaats waar thans Buenos Aires ligt, de Argentijnse
hoofdstad. Maar die eerste poging moest tengevolge van de moeilijke
omstandigheden en de vijandige houding der Indianen spoedig worden
opgegeven. Eerst in 1580 kon Juan de Garay de grote rivieren vanaf
Asuncion in Paraguay afzakken en Buenos Aires opnieuw stichten, nadat
verscheidene Argentijnse steden - Còrdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza
- reeds waren gevestigd.
Deze steden speelden in de vrijheidsoorlogen tegen de Spanjaarden een
gewichtige rol. Generaal José de San Martín, de schepper en aanvoerder
van hun legers, werd de nationale held van Argentinië, zoals Simon Bolivar
het is van de noordelijke staten Columbia en Venezuela, en zoals Bernardo
O'Higgens erkend wordt als de ‘Liberator’ van Chili. De eerste helft van
de negentiende eeuw was getuige van de langdurige strijd tussen de
unitarios en de federalistas, tussen degenen die een gecentraliseerd bestuur
wensten onder leiding van de stad en de provincie Buenos Aires en de
voorstanders van een losser en meer federaal verband. Deze strijd werd
in 1863 officieel beslecht door de aanvaarding van een Constitutie naar
model van die der Verenigde Staten (behalv dat de macht van de President
vergroot werd met een recht van interventie; feitelijk echter duurde de
strijd nog tot 1880)1).
1) Dit recht van interventie machtigt de President beschikkingen te treffen in de
bestuurszaken der afzonderlijke provincies. Onder bepaalde omstandigheden kan hij
plaatselijke bestuurslichamen schorsen en de provincies besturen door ambtenaren
van de centrale Overheid. Van deze macht is dikwijls gebruik gemaakt en vaak op
zeer willekeurige wijze.
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Na het midden van de negentiende eeuw veranderde geleidelijk de toestand.
In 1853 woonden er omstreeks een millioen inwoners in het gebied dat
vroeger had gestaan onder de Onderkoning van de Rio de la Plata en dat
Paraguay, Uruguay en Argentinië omvatte; slechts een klein percentage
hiervan was van zuiver blanke afkomst. Tussen 1860-1880 viel de grote
immigratie: Spanjaarden, Italianen, Slaven en Engel-
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sen deden het land binnen enkele tientallen jaren een gedaanteverandering
ondergaan. Nieuwe spoorwegen legden het land open, de zwervende
Gauchos werden vervangen door een vaste boerenbevolking, men begon
op wetenschappelijke wijze vee te fokken en de frigorificos maakten
uitvoer van vlees naar Europa mogelijk.
Tot het einde van de vorige eeuw was alle politieke macht in handen van
de grootgrondbezitters die practisch de regeringen vormden. De
nieuwgekomen landverhuizers en vooral hun nakomelingen begonnen
echter politiek bewust te worden. Er ontstond een grote middenklasse van
vaklieden, handelaars en intellectuelen en breidde zich uit. In 1880 kwam
de Unión Civica tot stand, die het opnam tegen politieke uitwassen en
machtsmisbruik. Vóór de verkiezingen van 1892 waren er twee stromingen:
de Unión Civica Radical en de Unión Civica National, waaruit de partijen
van de Radicalen en de Conservatieven zijn voortgekomen; de
laatstgenoemden namen later de naam aan van Nationaal-Democraten. De
Unión Civica Radical, geleid door Hipolito Irigoyen, begon een campagne
voor de hervorming van het kiesrecht; hij stelde het bestaande politieke
stelsel aan de kaak als ‘El Regime’. De hervorming kwam tenslotte tot
stand in 1912 onder het presidentschap van Roque Saenz Peña, toen het
stemrecht werd verleend aan alle mannelijke personen boven de achttien;
de stemming moest geheim zijn en stemrecht werd stemplicht. Zo was
Argentinië de eerste Zuid-Amerikaanse staat waarin zich een democratisch
bestuur kon ontwikkelen.
In 1916 werd Irigoyen tot President gekozen en met hem een Radicaal
Congres. Van 1916-1930 handhaafde zich een radicale regering. Het was
de eerste periode van min of meer democratisch bestuur. Ik zeg ‘min of
meer’, omdat de nieuwe bestuurders ervaring misten en maar al te zeer
handelden onder de invloed van politieke theorieën terwijl de President
zelf van nature een autocraat was. Niettemin kwam men een moeilijke
industriële situatie te boven: maatregelen van sociale hervorming werden
doorgevoerd. Zo werden b.v. wetten aangenomen die een minimum
loonstandaard vaststelden en de achturige werkdag. De salarissen van de
regeringsambtenaren werden verhoogd. Het was verboden huren te
verhogen en er werden gelden gevoteerd voor het bouwen van
arbeiderswoningen. Arbeiders op grote bezittingen moesten voortaan
betaald worden in geld, niet in waardepapieren van de maatschappij. Voor
industriële geschillen werd een scheidsrechtelijke beslissing
voorgeschreven.
In 1930 vond de eerste van de twee militaire staatsgrepen plaats die de
huidige politieke situatie in Argentinië hebben geschapen. President
Irigoyen, nu in functie voor een tweede periode, was oud geworden. Een
felle vete was ontstaan in de radicale gelederen tussen de Personalistas,
aanhangers van de President, en de Anti-Personalistas. Er heerste algemene
ontevredenheid over de regering. Generaal Uriburu rukte met troepen uit
de kazernes van Campo de Mayo, dertig kilometer van de hoofdstad
gelegen, op naar Buenos Aires. De regering werd omvergeworpen; Uriburu
kondigde de staat van beleg af, zette het Congres ter zijde en trof
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ogenblikkelijk ‘beschikkingen’ in twaalf van de veertien provincies.
Rijkscommissarissen werden gezonden om deze te besturen en het regeren
geschiedde bij decreet. Er werd een aantal arrestaties verricht en enkele
kranten werden verboden.
De volkssteun, welke de staatsgreep aanvankelijk genoot, ging evenwel
spoedig verloren. Het volgend jaar zag de verkiezing van een radicale
gouverneur voor de provincie Buenos Aires. Uriburu haalde een streep
door de verkiezingen, verbande Marcelo T. Alvear, de leider van de radicale
partij, en vaardigde een decreet uit, dat alle leden van de personalistische
fractie van die partij onverkiesbaar maakte tot enig openbaar ambt. Er
werd een poging ondernomen om de Constitutie te amenderen en de
kieswetten te wijzigen, op grond van het feit dat het volk niet voldoende
ontwik-
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keld was voor de democratische bestuurswijze. Veel officieren begonnen
echter tegen de generaal oppositie te voeren, met het gevolg dat de revolutie
begon te verlopen. In November 1931 werd generaal Justo tot President
gekozen door een samengaan van Conservatieven, Anti-Personalisten,
Radicalen en Onafhankelijke Socialisten. De normale methoden werden
hervat en Argentinië begon de tweede periode van democratisch bestuur.
De stand van zaken werd weer critiek tijdens de tweede wereldoorlog.
President was toen Robert Ortiz, een conservatief die gedurende zijn
ambtsjaren meer liberaal en radicaal geworden was; vice-president was
Ramón Castillo, een vroegere radicaal die zich in omgekeerde richting
ontwikkeld had. Om gezondheidsreden moest Ortiz meermalen de teugels
van het bestuur in handen geven van Castillo. Het heeft geen nut, thans
de verwijten en tegenverwijten van die dagen te herhalen, maar het is goed
erop te wijzen dat Ortiz werd gesteund door Radicalen en Socialisten en
door die grote schare van Argentijnse burgers die aan de kant van de
Geallieerden stond, terwijl Castillo, naar men zegt, steun vond bij zekere
militaire en fascistische kringen en in het algemeen bij vrienden der
As-mogendheden. Er is beweerd, dat een der doeleinden van de staatsgreep
1943 is geweest, te voorkomen dat Argentinië zich in de oorlog aan de
kant van de Geallieerden zou scharen en zich nauwer zou aansluiten bij
de Verenigde Staten.
De tweede militaire revolutie vond plaats op 3 Juni 1943. Ze stond onder
bevel van generaal Rawson die op zijn beurt het bewind overdroeg aan
generaal Farrell. Regeren geschiedde bij decreet en de lessen van de
revolutie 1930 werden niet vergeten. De algemene sfeer was er een van
vaderlijke vriendelijkheid. Men heeft uitgerekend dat niet minder dan
10.000 decreten werden uitgevaardigd tussen 1943 en de ambtsaanvaarding
van President Péron, en dat generaal Farrell acht en veertig uur per dag
zou hebben nodig gehad alleen maar voor het lezen van de decreten die
hij ondertekende. Er waren decreten voor iedereen en voor elk denkbaar
geval. De waarnemende burgemeester van Buenos Aires, bijvoorbeeld,
gaf orders dat alle trekpaarden, die 's zomers in de stad dienst deden, van
brede stroohoeden voorzien moesten zijn ter bescherming tegen de zon;
er moesten ook halsbeschermers zijn voor de postboden op hete dagen.
Het was bij deze stand van zaken, dat Kolonel, later Generaal, Péron naar voren
kwam. De maanden die op de staatsgreep volgden waren zeer moeilijk. De
ontevredenheid in de industrie was vrijwel algemeen en er dreigde een algemene
staking. Péron werd belast met het Nationale Departement van Arbeid. Met niet
geringe voortvarendheid en ongewone durf ging hij de fabrieken en werkplaatsen
binnen, praatte met de mannen en won velen; hij zorgde er voor dat hinderlijke
elementen naar elders werden overgeplaatst. Zijn Departement van Arbeid werd
omgebouwd tot Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken en rond dit ministerie heeft
Perón zijn politieke invloed opgebouwd. Tegelijkertijd werd hij aangesteld tot
Onderminister van Oorlog en dit stelde hem in staat, bij het leger in de gunst te
komen, door aanzienlijke verhoging van de militaire budgetten. Vervolgens

Streven. Jaargang 8

reorganiseerde hij de politie. Door de steun van de arbeiders en van de politie kreeg
hij zijn ambt terug, kort nadat hij in 1945 uit de gunst was geraakt.
Middelerwijl werden op initiatief van Perón veel wetten aangenomen ten bate van
de arbeidende klassen. Lonen werden verhoogd, arbeids-
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uren verminderd. Particuliere werkgevers werden gedwongen, dertien maanden loon
uit te betalen voor twaalf maanden arbeid. Verzekeringsplannen voor arbeiders
werden uitgewerkt en bijdragen verstrekt aan bouwverenigingen voor
arbeiderswoningen. Een arbeiderspartij begon zich te ontwikkelen rondom Perón en
een kleine groep Radicalen sloot zich hierbij aan.
In 1945 werd Perón tot President gekozen. De verkiezingen waren tamelijk vrij
geweest, ofschoon de propaganda grotendeels in Peronistische handen was en er heel
wat geweldpleging aan de verkiezingen was voorafgegaan. Perón kreeg 55% van de
uitgebrachte stemmen. Zijn partij beschikte over een meerderheid van 109 zetels in
het Congres tegenover 49 van de Democratische Unie van Radicalen, Socialisten en
progressieve Democraten.
De laatste tien jaren berust dus het gezag in Argentinië bij Perón. Er is een
tegenpartij in het Congres die niet geaarzeld heeft oppositie te voeren. Maar alle
middelen van propaganda zijn geleidelijk in Peronistische handen overgegaan. Pers
en radio staan bijna geheel onder partijtoezicht. De regering heeft de sociale zaken
zeer nauw behartigd, veel maatregelen doen aannemen ten gunste van de arbeidende
klassen en de rechten van de werknemers doen opnemen in de Constitutie, door
middel van amendementen welke in 1949 werden uitgevoerd. Deze voorrang van
sociale zaken heeft de vakverenigingen, of de Confederación General de Trabajo,
tot de hoofdfactor gemaakt in de Peronistische partij en het land. Zoals spoedig zal
blijken is dit punt ten innigste verbonden met de strijd van de regering tegen de Kerk.
In haar methoden heeft de regering over het algemeen een socialistische politiek
gevoerd: ze heeft financiële en commerciële operaties onder strikt toezicht gehouden
en alle particuliere banken gereduceerd tot filialen van de Nationale Bank. Door het
regeringsinstituut I.A.P.I. (Instituto Argentino para Intercambio) is ze opgetreden
als tussenpersoon tussen producenten en buitenlandse kopers: ze kocht goedkoop
van de eerst genoemden en verkocht zo duur mogelijk aan de laatsten. Ze heeft veel
nationale industrieën opgekocht die vroeger aan buitenlanders behoorden of door
buitenlands kapitaal gefinancierd werden. En tenslotte heeft ze een nationale en
nationalistische politiek nagestreefd door te trachten de invloed van Argentinië over
heel Zuid-Amerika uit te breiden en een tegenwicht te scheppen tegen de macht en
de invloed van de Verenigde Staten. Dit nationalisme is meer kokend en bruisend
geweest dan aggressief. De laatste twee of drie jaren - zou men zeggen - heeft men
zelfs de strijdkrachten van Argentinië iets van hun strijdbaarheid laten verliezen dit dan grotendeels uit overwegingen van binnenlandse politiek, teneinde de
mogelijkheid te voorkomen van een nieuwe staatsgreep van het leger tegen de meer
extremistische maatregelen van het Peronistische regeringsstelsel.
Dit is de historische achtergrond waartegen de door de Argentijnse regering
genomen maatregelen moeten worden gezien en beoordeeld.
De beginnende strijd tegen de Kerk kwam in vorig najaar ter kennis van het publiek
door een radio-toespraak van de President, gehouden na een langdurige bespreking
met de gouverneurs van de provincies. In
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die toespraak werd een beschuldiging uitgesproken tegen drie leden van het Argentijns
episcopaat - Mgr Lafitte, aartsbisschop van Córdoba, Mgr Fasolino, aartsbisschop
van Santa Fe en Mgr Ferreira Reinafe, bisschop van La Rioja - en tegen een twintigtal
geestelijken. Het punt van beschuldiging was volkomen duidelijk. Het was infiltración
in de Vakverenigingen en in sommige organisaties van studenten en intellectuelen.
Met andere woorden, de President nam het op tegen de Katholieke Actie, de
lekenactiviteit van Katholieken, welke niet direct de partijpolitiek raakte maar de
christelijke beginselen wilde toepassen op het sociale en publieke leven. Grote
bezorgdheid was ontstaan, zo verklaarde Perón, naar aanleiding van deze katholieke
bemoeienis met verenigingen die ressorteerden onder de regering. ‘Ik weet niet, zo
ging Perón verder, waarom wij tegenwoordig organisaties zien ontstaan van katholieke
advocaten, dokters en boeren. Wij zijn zelf katholiek, met dit verschil dat, als
Peronisten, wij onszelf niet noemen katholieke Peronisten. We zijn eenvoudig
Peronisten en tegelijkertijd kunnen we zijn katholiek, jood, boedist, orthodox enz.
Als een man Peronist is, vragen wij niet tot welke God hij bidt. Het persoonlijk Credo
van een man is voor ons een onverschillige zaak. Het enige waar het op aan komt is
dat hij een betrouwbaar persoon is’.
De radio-toespraak van de President werd onmiddellijk gevolgd door een
pers-campagne, niet tegen enkele afzonderlijke geestelijken maar tegen de
geestelijkheid in zijn geheel. ‘Democracia’ sprak in zijn nummer van 25 November
over ‘de verdeling zaaiende politieke activiteit van een groot gedeelte van de
geestelijkheid’. Ze waren nu gewaarschuwd, ging het blad verder, door de rede van
de President met zijn ‘krachtige verklaring omtrent de infiltratie van de geestelijken
in verschillende organisaties’. Het publiek had daardoor kennis gekregen van de
ondergrondse activiteit van een aantal geestelijken die, met tastbare schending van
de eigen godsdienstige verplichtingen, bezig waren de mensen te inspireren en op te
hitsen tot bedriegelijke handelingen die absoluut in strijd zijn met het nationaal
belang. Dergelijke mannen, zo besloot het blad, zijn in verzet zowel tegen de natie
als tegen de Kerk’. ‘Zij hebben zich ontrouw betoond aan hun verplichtingen als
Argentijn en als priesters, en hebben zich gesteld buiten de wetten van het land en
de wetten van God’ (Democracia, 11 November).
De taal van deze perscampagne was teugelloos. Men sprak van ‘snode herders’,
van een deel der geestelijkheid dat materialistisch was, bourgeois van opvatting en
‘noch als christelijk, noch als katholiek, noch als kerkelijk’ beschouwd kon worden.
Onder het mom van Katholieke Actie trachtten zij binnen te dringen in de
vakverenigingen. Feitelijk verloochenden zij Christus en zijn leer; zij ‘vochten in
het duister tegen het evangelie van waarachtig licht dat de leer van Perón was’. Wat
zij wensten, zo vervolgden de kranten, was aan een welvoorziene tafel te zitten, het
goed te hebben, zich toe te eigenen wat ze zelf niet hadden voortgebracht en de
eenvoudige mensen te misleiden. De beschuldiging werd herhaald dat de Kerk niets
had gedaan voor het sociale welzijn van de Argentijnse arbeiders. ‘Men kan niet
spreken van sociaal werk ten behoeve van de arbeidende klassen vóór het tijd-

Streven. Jaargang 8

219
perk van Péron’. De geestelijkheid had altijd gestaan aan de zijde van de rijken en
de kapitalisten; nu was zij aan het wroeten om binnen te dringen in de sindicatos om
de arbeiders in hun klauwen te krijgen en, zo mogelijk, weer te onderwerpen aan
hun oude onderdrukkers2).
Men zinspeelde er zelfs op, dat Communisten binnen de Kerk aan het werk waren
en het is zeker dat onder de studenten, die in Buenos Aires werden gearresteerd als
verdacht van Communisme, jongemannen waren die dagelijks te communie gingen.
‘Het zou ons niet verwonderen, schreef Critica op 24 November, als er
Communistische elementen zijn onder deze rustverstoorders. Het is
waarschijnlijk dat in het katholieke Argentinië de communisten tot hun
agenten gekozen hebben leden van de clergé, kloosterlingen, en zelfs
bisschoppen die minder vast staan in hun gevoelens zowel van nederigheid
en zelfverloochening als van patriotisme’.
Toen op 19 November het gezamenlijk antwoord van het Episcopaat op de
beschuldiging van de President werd gepubliceerd, kwam de pers met bedreigingen.
Zouden de bisschoppen de boosdoeners niet straffen, dan zou het volk handelend
optreden. Het was, zoals de President gezegd had, een strijd niet tussen Kerk en
Staat, noch tussen het Peronisme en de Kerk, maar tussen ‘de geestelijkheid en de
organisaties van het volk, d.w.z. het volk zelf’. Op het juiste ogenblik moet alle
buitenlandse invloed worden verwijderd, even snel als men een stofje uit het oog
verwijdert. Binnen de sindicatos moeten de arbeiders bestrijden ‘elke politieke
houding, elke ideologische leer en alle godsdienstig geloof’. Geen toog zal worden
gerespecteerd tenzij hij gedragen wordt door een waardig priester3).
In de loop van November volgden een aantal arrestaties van geestelijken, vooral
in de provincie Córdoba in Noord Centraal-Argentinië. Veel leraren en onderwijzers,
waaronder enige priesters, werden ontslagen of namen ontslag. De President had het
met zijn beschuldigingen vooral op Córdoba gemunt, b.v. in zijn toespraak in het
Lunapark op 25 November. Hij verklaarde, op gezag van de gouverneur van die
provincie, dat de rechtsbedeling er geheel in handen was van ‘de clericalen’ die deze
voor hun eigen politieke doeleinden uitbuitten; dat de universiteit van Córdoba
eveneens in de macht was van ‘een handvol clericalen’; dat deze het rustig bestuur
van dat gebied onmogelijk maakten en dat katholieke studentenverenigingen
ordeverstoringen hadden uitgelokt’4).
De persaanvallen gingen vergezeld van een campagne van allerlei plagerijen. Geen
geestelijke mocht voor de radio spreken, de uitzending van godsdienstige
plechtigheden werd geschorst. Aan een geestelijke die een openbare spreekbeurt
ging vervullen, werd medegedeeld, dat hij de naam van God niet mocht noemen of
iets over de Kerk zeggen. Een ander, die spoorkaartjes wilde nemen voor een groep
jongens op weg

2) Passim aangehaald uit: Democracia. 12, 18, 19, 20 Nov. La Prensa. 26 Nov. Vgl. Civilta
Cattolica. 15 Jan. 1955: La Svolta Politico Religiosa in Argentinia.
3) Toespraken bij de samenkomst in het Lunapark op 25 November.
4) De toespraak van de president is woordelijk te vinden in La Documentation Catholique van
4 Januari, blz. 22-29.
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naar hun zomerkamp, werd gewaarschuwd dat aan geestelijken in toog geen kaartjes
werden verstrekt. Preken stonden onder contrôle, post en telefoon voor religieuse
huizen ondervond hinder. In Córdoba was de politie aanwezig bij de wekelijkse
samenkomst van een groep Jonge Christelijke Arbeiders en volgde de jongelui naar
huis na afloop van de vergadering. Bij het oud-leerlingen-diner van een bekend
katholiek College deden de tafelbedienden dienst als spionnen en maakten
aantekeningen van de speeches en gesprekken. Te Buenos Aires liepen kleine groepjes
mensen processiesgewijs, terwijl zij poppen meevoerden die als geestelijken waren
gekleed en aan galgen hingen. Slagzinnen werden op de muren geklad, bijvoorbeeld:
Sea un buen peronista y mate un cura (Wees een goed peronist en dood een
geestelijke).
Veel van die speldeprikken kwamen van individuen of van kleine ambtenaartjes
die bij hun meerderen in een goed blaadje wilden komen. Maar het zijn wel
symptomen van hetgeen er in de partij broeit en werkt. Van de andere kant hebben
ze ook in brede kringen een reactie gewekt van eerbied en vriendelijkheid jegens de
geestelijkheid. Je wordt bijna verlegen, zo vertelde men mij, wanneer je te Buenos
Aires als geestelijke gekleed in het openbaar verschijnt. Overal neemt men z'n hoed
af; iemand staat op en biedt je zijn zitplaats aan of betaalt je busof tramkaartje. Slappe
katholieken en louter naam-katholieken zijn verontwaardigd geworden over deze
regerings-propaganda. Met name zijn veel mensen tot de geregelde waarneming van
hun geloofsplichten en tot de sacramenten teruggekeerd. De kerken zijn voller dan
voorheen; veel meer gaan er te communie. De meerderheid van het Argentijnse volk
is tegen deze regeringsmaatregelen gekant en keurt de geest af, die eruit spreekt.
Tegen het einde van November werd een Peronistenbijeenkomst belegd in het
Lunapark. Het was een moment van spanning. Er waren geruchten rondgestrooid
dat na de bijeenkomst een aanval op bepaalde kerken en katholieke scholen zou
gedaan worden. Het Allerheiligste was in veiligheid gebracht en de kerken waren
gesloten. In feite deden zich geen incidenten voor en de politie van de hoofdstad
zorgde dat geen ordeverstoringen plaats vonden. Op de bijeenkomst werden speeches
afgestoken door de Vice-president van de Republiek, Schout-bij-nacht Teissaire, een
liberaal van de oude school, door Señora de Parodi, namens de peronistische
vrouwenorganisaties, en door de Secretaris-Generaal van de C.G.T., Señor Vuletich.
De toon van deze laatste was heel wat heftiger dan die van de twee anderen. Hij had
het over de infiltración van geestelijken in de sindicatos, waarvan het doel was een
breuk te forceren in de aaneengesloten massa van de arbeidende klassen. ‘Wij zijn
zeer op onze hoede, wanneer deze heren in onze rijen trachten door te dringen, zo
verklaarde hij, want achter die togen verborgen staan de Socialisten, de Radicalen,
de Communisten. In onze ogen is het geheel onlogisch dat er binnen de
Vakverenigingen ook nog godsdienstige clubs zouden zijn, of genootschappen van
welke aard of kleur dan ook. Achter al die dingen ontdekken wij de politieke oppositie
die op het ogenblik zich van de geestelijkheid bedient om ons te verdelen en bang
te maken. Zij - d.i. de vijanden van het regime - gebrui-
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ken als laatste wapen vrees, de vrees voor God. Maar, zo ging Señor Vuletich door,
wij zijn niet bang voor God, omdat wij de vrienden van God zijn; wij zijn de vrienden
van Zijn leer, omdat wij denken dat, als er ooit een man geweest is die de leer van
Perón kon prediken vóór Perón, die man juist God zelf was. Dit kan ik hier terloops
verklaren, omdat we op 't ogenblik spreken over de twee mannen die deze leer in de
practijk gebracht hebben: God toen Hij ze schiep, en Perón toen hij ze toepaste’5).
De bijeenkomst in het Lunapark werd besloten met een toespraak van de President,
waarin hij de Kerk in Argentinië beschuldigde van ondankbaarheid ten aanzien van
al de sympathie en bijstand die zij van de Staat genoten had; hij verweet haar
infiltración. Hij wilde vrede en samenwerking, maar hij zou steeds de zijde van het
volk kiezen, bij elke strijd.
‘Ik erken - zo verklaarde hij - geen andere souverein boven mij dan het
volk. Ik heb het reeds gezegd en ik herhaal thans: als de dag mocht komen,
waarop het volk in dwaling zou geraken, dan zal ik in dwaling zijn met
het volk. Dit is de enige dwaling die verklaard en verontschuldigd kan
worden. Ik kan het volk verzekeren met alle duidelijkheid en oprechtheid,
dat er geen macht bestaat die de regering tot haar werktuig kan maken en
haar ertoe kan brengen zich, ook maar in het geringste opzicht, te scharen
tegen het volk. Het imperialisme heeft ons niet overwonnen, evenmin als
de vele machtsmiddelen die de oligarchie6) heeft aangewend. Geen macht
die niet van het volk is zal enige druk op ons kunnen uitoefenen. Al
degenen die dit thans nog niet inzien, behoren dit ten spoedigste te beseffen.
Alleen het volk heeft macht over de Peronista-regering’.
Nog een enkel incident dient vermeld te worden. Er waren in Argentinië grote
voorbereidingen getroffen voor de plechtige sluiting van het Maria-jaar. In de
hoofdstad zou, naast andere plechtigheden, een openbare processie gehouden worden
met het beeld van Onze Lieve Vrouw van Luján - de nationale bedevaartplaats van
de H. Maagd - en een avondmis op 8 December op de Plaza del Mayo, het grootste
plein van Buenos Aires. Kort voor de feestdag werden al deze plechtigheden verboden
en slechts door een persoonlijk dringend verzoek van kardinaal Copello aan de
President werd verlof gegeven voor een H. Mis in de kathedraal, die uitgezonden
mocht worden voor de menigte buiten. Maar, er mocht geen reclame of propaganda
voor worden gemaakt. Die zelfde middag vóór de H. Mis tourden grote wagens door
de straten van de hoofdstad, die aankondigden dat op het uur van de avondmis de
President ‘con todo el pueblo argentino’ een bokser zou verwel-

5) Deze associatie van Christus en Péron is geen uitzondering bij de Peronista's. The Pilot.
Boston, in zijn nummer van 11 November 1954, haalt een uittreksel aan uit een betuiging
van trouw aan de President, toegezonden door de Unie van Krantenverkopers: ‘God is op
aarde tegenwoordig in de persoon van Péron. God bestond alleen voor de rijken en de
machtigen, totdat gij het wonder hebt gewrocht de poorten des Hemels te openen voor degenen
die vroeger helemaal geen godsdienst hadden’.
6) De term oligarchie ligt steeds op de lippen der Peronisten om de oppositie aan te
duiden. Hij wijst hoofdzakelijk op de grootgrondbezitters en de rijke klassen, die geacht
worden in het verleden de peones en de arbeidende klassen te hebben uitgebuit. Zijn
waarde als slagwoord bij de obreros is overduidelijk.
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komen bij zijn thuiskomst in Argentinië, Señor Perez, die pas een internationale
match had gewonnen. Terwijl binnen de kathedraal de H. Mis werd gecelebreerd
stond een menigte van meer dan 100.000 mensen op de Plaza de Mayo in eerbiedige
houding naar de dienst te luisteren die daar werd uitgezonden, aandachtig zich
aansluitend bij de gebeden. Na de H. Mis verscheen de kardinaal op het balcon van
het bisschoppelijk paleis en met vaste en indrukwekkende stem wijdde hij zijn volk
en zijn land toe aan de H. Maagd. Het was een ogenblik van grote waardigheid dat
diepe indruk maakte. De betekenis ervan ontging volstrekt niet aan de tegenstanders
van de Kerk, want een nieuw decreet verbood voortaan alle openlucht-bijeenkomsten,
behalve voor politiek, sport of arbeid.
Dit is de geschiedenis in het nabije verleden van de anti-katholieke uitingen in
Argentinië. Verdere details zouden hieraan kunnen worden toegevoegd, sommige
amusant in hun onhandigheid, andere bedroevend, weer andere bemoedigend. Men
heeft Peronisten gezien, als geestelijken gekleed, die zich zeer onclerikaal gedroegen,
raaskallend over politiek op de hoeken der straten of zich te buiten gaand in nachtclubs
langs de Avenida Corrientes. Maar ik betwijfel of trucs van dat soort kans hebben
indruk te maken op de zeer uitgeslapen argentinos. Ik heb van één geval gehoord
dat een bende gepeupel tijdens het opdragen van de H. Mis het altaar probeerde in
brand te steken; en van een ander waarbij spoorwegarbeiders, die opdracht hadden
het Mariabeeld uit hun cantine weg te ruimen, zich eerbiedig in processie opstelden
en het overbrachten naar de dichtstbijzijnde kerk.
Nog enige woorden over de aanvallen op het christelijk gezin en op de katholieke
opvoeding.
Hieronder valt vooreerst het aannemen van een echtscheidingsparagraaf,
toegevoegd aan een wetsontwerp voor de bescherming van het familiebezit. Door
deze maatregel werd voor 't eerst de echtscheiding in dit land ingevoerd en het zal
onvermijdelijk de banden van het gezinsleven losser maken.
Er bestonden veel klachten over toestanden in de Unión Estudiantes Secundarios,
een regerings-jeugdorganisatie voor sport en ontspanning. Mgr Lafitte, aartsbisschop
van Córdoba, had de President zelf van deze klachten op de hoogte gebracht. De
critiek der katholieken op deze nationale organisatie werd erg kwalijk genomen in
de regeringsbladen en toegeschreven aan ‘jaloezie, zelfzucht en kwaadwilligheid’
aan ‘laster en huichelarij’. Deels als weerwraak voor deze critiek ondervonden vele
katholieke scholen hinderlijke plagerijen. De studentenverenigingen aan de Katholieke
Universiteiten te Santa Fe en Córdoba werden geluiquideerd. Twee bekende colleges,
San Salvador te Buenos Aires en Immacolada te Santa Fe, zagen zich beroofd van
hun onafhankelijke positie; om de officiële waarde van hun examens en
getuigschriften te redden, moeten zij voortaan ook officieel met een of ander
Staatsinstituut verbonden zijn.
De subsidie, die tot nu toe aan de vrije katholieke scholen werd verleend, is voor
een deel ingetrokken, waardoor veel colleges voor ernstige
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problemen komen te staan. In vele openbare scholen is het godsdienstonderwijs, dat
er was ingevoerd door de militaire regering van 1943, afgeschaft. Daartegenover
werd verplichtend voorgeschreven, ook voor particuliere katholieke scholen, de
aanstelling van consejeros espirituales - beambten blijkbaar benoemd door de
Fundación Eva Perón - die tot taak zullen hebben: ‘zedelijkheid in te prenten’. Zij
moeten prettig omgaan met de jongens en meisjes, teneinde hun vertrouwen te winnen
en in hen aankweken ‘een zedelijkheid die degelijk is, niet louter vormelijk, zonder
innerlijk voorbehoud, voorwendsels of huichelarij’. Ze moeten de jeugd opleiden
om ‘braaf te zijn en verstandig, en die hoedanigheden ontwikkelen welke nodig zijn
om tot grote Argentiniërs op te groeien, mannen en vrouwen die hun eigen leven en
het vaderland tot nut zijn’7).
Dit begint wel erg veel te lijken op de lekenmoraal welke in Duitsland in zwang
was tijdens het Nazi-regime.
Ik heb in dit artikel reeds te kennen gegeven dat deze anti-katholieke aanvallen
onverwacht gekomen zijn. Gedurende mijn voorafgaand verblijf in Argentinië trof
ik onder degelijke katholieken veel voorstanders van het Peronistisch regime, hoewel
zij zich heel goed bewust waren van sommige twijfelachtige en gevaarlijke elementen
in de nieuwe ordening. Op de eerste plaats vonden zij dat de sociale politiek van de
regering Perón elke dreiging van Communisme had afgewend. Ten tweede
verwelkomden zij de sociale hervormingen als in overeenstemming met de pauselijke
encyclieken, ofschoon het duidelijk was dat deze ook benut werden als een sterke
politieke ruggesteun voor de regering. Ten slotte keurden zij de ‘nationalistische’
houding van de regering goed. Dit laatste motief vraagt nadere beschouwing. Het
nationalisme in een land als Argentinië, dat pas kort geleden tot zelfbewustzijn is
gekomen en dat de verschillende stromen van immigranten tracht samen te bundelen
tot één geheel, is niet aggressief, of ten minste behoeft dat niet te zijn: en het verloop
van Argentinië's buitenlandse betrekkingen, hetzij met haar Zuid-Amerikaanse buren
hetzij met andere verder verwijderde Staten, is merkwaardig vreedzaam geweest.
Een beklemtoning van een Argentijns nationaal bewustzijn, met het doel alle burgers
van het land nauwer tot elkander te brengen, was in het oog van deze Katholieken
een redelijke en behartenswaardige politiek. Van de andere kant waren er velen die
met lede ogen het nieuwe staatsbestel beschouwden, daar ze in zijn willekeurige en
autoritaire methoden de aankondiging van een ‘totalitair’ bestuur meenden te
ontdekken.
Vanaf het begin deed de regering extra pogingen om de Kerk te begunstigen. Zij
voerde godsdienstonderricht in op de openbare scholen en zocht de deelname van
hoge kerkelijke autoriteiten tegelijk met de regering aan nationale feesten en
plechtigheden.
Waarom nu die veranderde houding? Waarom die onmiskenbare aanvallen op de
Kerk?
Het antwoord op de eerste vraag is duidelijk en het is benadrukt in

7) Uit het voorwoord van het decreet waarin het instituut der consejeros espirituales werd
ingesteld.
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de toespraken van de President zoals ook in de aanvallen van de pers. Het is de
infiltración, zoals zij het gelieven te noemen, van Katholieken in de Vakverenigingen.
Om het in katholieke termen uit te drukken: zij dulden geen Katholieke Actie en
willen haar vernietigen. Maar nu is de Katholieke Actie de eigen activiteit van de
Kerk, welke door de pausen Pius XI en Pius XII sterk is benadrukt. Acción Catolica
is in Argentinië wijd uitgegroeid. Haar doel is, zoals werd uiteengezet in het
gezamenlijk schrijven van het Episcopaat aan de President en in de gezamenlijke
herderlijke brief die in alle kerken van Argentinië werd voorgelezen, niet het voeren
van partijpolitiek. Zij tracht de invloed van de katholieke beginselen in het openbare
leven te doen doordringen. Zij blijft op het zedelijk en geestelijk niveau. Katholieken
kunnen niet neutraal blijven waar het gaat om de verdediging van christelijke
beginselen en van de christelijke wijze van denken en leven. Katholieken kunnen
geen scheidslijn aanvaarden die hen opsluit in kerken en sacristieën en het gehele
openbare leven overlaat aan het burgerlijk gezag, dat niet beïnvloed en veredeld is
door de maatstaven en idealen van het Christendom.
Het katholieke standpunt werd door de bisschoppen in dat gezamenlijk herderlijk
schrijven duidelijk uiteengezet:
Wij verklaren dat de zending van de katholieke Kerk zich niet laat beperken
tot de ruimten van haar kerken, kapellen en sacristieën. De Kerk moet het
Evangelie overal prediken, overeenkomstig de opdracht van haar goddelijke
Stichter. Als de mensen erin slagen, de deuren voor haar te sluiten en haar
te bannen buiten de sfeer der menselijke activiteit, dan moeten wij het diep
betreuren, dat wij ons daar niet van onze apostolische taak kunnen kwijten.
Wij, bisschoppen en priesters, zijn voor het merendeel zelf kinderen van
de arbeidende klasse. Wanneer wij op grond van ons priesterlijk ambt in
contact zijn gekomen met de arbeiders onder ons volk, dan is dat geschied
op de formele en uitdrukkelijke eis van onze bediening. Toen wij gevolg
gaven aan dit oprecht en gelovig verlangen, hadden wij geen verdere
doeleinden op het oog. Het enig motief dat ons tot gids is geweest bij onze
priesterlijke woorden en daden, is geweest het hogere en bovennatuurlijke
motief het godsdienstig geloof te verhelderen en te versterken’.
Het schrijven drukte geestelijken en leken op het hart, de Katholieke Actie binnen
haar eigen perken te houden en alles te vermijden wat zweemt naar partijpolitiek.
Maar het voegde er bij, dat er bepaalde fundamentele beginselen bestaan wier
verdediging niet een zaak is van partijpolitiek maar van christenplicht. Geen Katholiek
mag zwijgend of aarzelend staan tegenover de uitdaging van het communisme,
tegenover echtscheiding of verplicht godsdienstloos onderwijs.
De Vakverenigingen, georganiseerd in de C.G.T., zijn de hoofdcentrales van de
regeringsinvloed en -macht. De middenklassen zijn grotendeels tegen het regime
gekant, evenals de conservatieven. Dientengevolge vreest en weert de Peronistenpartij
elke invloed binnen de C.G.T. die niet de hare is; en er is grond om te vermoeden
dat het haar er om te doen is een mogelijk ontstaan van een katholiek-democratische
groep te voorkomen.
In het begin van dit artikel gaf ik twee korte citaten uit Europese
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bladen, die spraken over het logisch rhythme van autoritaire partijen. Is dit het wat
op het ogenblik aan 't gebeuren is in Argentinië? Er zijn, niet het minst in de
persaanvallen op de geestelijkheid, meerdere tekenen van het bestaan ener mentaliteit
die alles zonder uitzondering opeist voor de Staat. Ten dele is dit een opleving van
het negentiende-eeuws radicalisme met zijn slagzin van: ‘Een Vrije Kerk in een Vrije
Staat’. Ten dele is het een totalitaire eis. ‘Laat het Katholicisme binnen de kerken
blijven en het ontstaan van godsdienststrijd vermijden, waar nog zoveel andere
belangrijke dingen te doen zijn’; ‘Godsdienst is voor de huiselijke kring en de kerk’;
‘Het woord Gods heeft zijn geheel eigen sfeer waarin het behoort te worden verklaard
en uitgelegd’. Dit laatste betekent in de mond van Señora de Parodi, dat de kerken
behoren aan de pastoors en het regeren aan generaal Perón. ‘Binnen de syndicaten
beoefenen wij de cultus van het syndicalisme, die van de Roomse godsdienst binnen
de kerken’. Dit zijn typerende aanhalingen8).
Het algemene thema dezer verklaringen komt nog duidelijker naar voren in de
stelling dat het de taak van de Kerk is, de mensen voor te bereiden op het hiernamaals
en de taak van de C.G.T. zich te bemoeien met de wereld van dit leven. In zijn
radio-toespraak van 11 November beweerde generaal Perón, dat un dirigente Peronista
een peronist moet zijn boven alles uit; hij moet zijn geweten bevrijden van elke
andere overtuiging die boven het Peronisme zou willen staan. Anders behoort hij
zijn positie niet te aanvaarden, of, heeft hij ze bij vergissing aanvaard en is hij tot
het besef gekomen dat hij nog iets anders is dan peronist, dan behoort hij er
onmiddellijk voor te bedanken9).
De laatste tijd bestaat er wijdverspreide beduchtheid onder de Argentijnse
Katholieken, dat een extremistische groep meer en meer het heft in handen krijgt
binnen de C.G.T. ‘Extremistisch’ in de zin van revolutionnair, marxistisch en
communistisch. Zij die studie hebben gemaakt van de gebeurtenissen in Europa
gedurende de laatste dertig jaren, weten dat het moeilijk is de juiste scheidslijn te
trekken tussen de verschillende revolutionnaire ‘-ismen’ en dat Waldemar Gurian
het bij het rechte eind had, toen hij van Communisme sprak als ‘Rood Fascisme’ en
van Nazisme als ‘Bruin Bolsjewisme’. Uitersten hebben de neiging om op hetzelfde
punt uit te komen; revolutionnairen zijn verwanten. Het is zeer waarschijnlijk dat de
C.G.T., waar de macht van de President hoofdzakelijk op steunt, zich met de dag
meer bewust is geworden van haar macht, en dat ze met de dag meer afhankelijk
wordt van extremistische leiders. Dit was zeker het geval met de nieuwe
Secretaris-Generaal van de C.G.T., José Espejo. Men vraagt zich af of het deze fractie
binnen de C.G.T. is, die meer dan welke factor ook de President aanzet tot deze
houding tegenover de Kerk en tot maatregelen tegen haar belangen en invloed. Daarbij
komen echter sommige elementen van het ouderwets maçonnieke radicalisme binnen
de regering en de partij. De President zelf heeft nog kort geleden zijn katholicisme
openlijk beleden en gepractiseerd; hij heeft zich een beleidvol

8) Critica, 30 September; La Epoca, 2 October; La Prensa, 31 October. Vgl. Civiltà Cattolica
l.c.
9) Documentation Catholique l.c. pag. 19.
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opportunist getoond en is er dikwijls in geslaagd, de oppositie door gematigdheid te
ontwapenen; hij is trouwens zelf een gematigd man. Zal hij sterk genoeg zijn om de
extremistische elementen te weerstaan en in bedwang te houden?
Berichten uit Argentinië gedurende de twee afgelopen maanden wijzen er op, dat de
aanval tegen de Kerk meer en meer geconcentreerd wordt op het Katholiek onderwijs
en Katholieke scholen. Wat officieel begon als een veronderstelde infiltración van
Katholieken in door de regering gecontroleerde vakverenigingen en intellectuele
groeperingen heeft zich ontwikkeld tot een aanval over de hele linie en het hele land
op de invloed van de Katholieke Kerk, meer bepaaldelijk onder de jongeren en bij
het onderwijs. Regeringssubsidies zijn afgeschaft voor Katholieke scholen: de
diploma's die zij uitreiken zullen voortaan niet meer op één lijn gesteld worden met
de overeenkomstige diploma's van staatsscholen: religieuse onderwijzers en
onderwijzeressen zijn op grote schaal ontslagen: godsdienstig en ‘moreel’ onderwijs
is op alle openbare scholen verboden, en zelfs op iedere school die op enigerlei wijze
door het openbaar gezag wordt gesubsidieerd.
Een schriftelijk protest van het episcopaat, gedateerd 16 Maart, waarvan de tekst
mij zo juist heeft bereikt, is ernstiger en veel klemmender dan voorgaande protesten.
De Bisschoppen beklagen zich over partijdig optreden tegenover Katholieke scholen,
het ontzeggen van rechten formeel en legaal door het Ministerie van Onderwijs
toegestaan, het scheppen van een zeer moeilijke, zelfs onmogelijke economische
situatie.
Deze regeringsmaatregelen, zo aarzelen zij niet te verklaren, zijn in strijd met de
Constitutie van de Argentijnse Republiek. Hoofdstuk IV van de Constitutie waarborgt
dat ‘opvoeding en onderwijs behoren aan het gezin, en aan die particuliere of officiële
instanties, die met het gezin samenwerken, overeenkomstig de wet’. Maar, zo gaan
zij verder, alles wat wordt voorgeschreven door de wet, moet dienen ter bescherming
van de rechten van het gezin, nooit om ze te besnoeien, nog minder om ze af te
schaffen.
Artikel 14 van de Constitutie garandeert het recht om onderwijs te geven, van
welk recht de Kerk volledig en rechtens gebruik heeft gemaakt, tot grote voldoening
van het Argentijnse volk. De tegenwoordige regeringspolitiek, zo waarschuwen zij
de President, leidt tot het scheppen van de eenheids-school. Dit kunnen de Katholieken
niet aanvaarden, aangezien het aan de ouders de vrijheid ontzegt en de rechten afwijst
zowel van de Kerk als van het gezin, en feitelijk leidt tot een onderwijssysteem, dat
de menselijke vrijheid niet telt.
Het wordt hoe langer hoe meer duidelijk dat de aanval op de Kerk in Argentinië
een politiek op lange termijn is van de kant van de regering. Dat er binnen de regering
mannen zijn, die gekant zijn tegen deze politiek, blijkt uit het aftreden van minstens
één minister. Meii spreekt ook over een wijziging van de Constitutie, die op komst
zou zijn, en die de Kerk haar speciale positie in het leven van het land zal ontnemen
en het scheppen van een louter seculiere of lekenstaat zal inluiden.
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Problemen omtrent universitair onderzoek en onderwijs
door Prof. Ir L.I. Tison
ER wordt de laatste tijd veel gesproken over wijzigingen in ons universitair onderwijs
ten einde dit meer aan te passen aan de tegenwoordige ontwikkeling van de
wetenschap en vooral ook om bepaalde leemten aan te vullen.
Het probleem in zijn geheel genomen heeft aanleiding gegeven tot beschouwingen
die, gezien de uitgestrektheid en de specialisatie van de hedendaagse wetenschap, te
algemeen zijn en, bij nauwkeuriger toezien, in sommige gevallen tot onjuiste en
verkeerde conclusies kunnen leiden. Het lijkt ons daarom nutteloos deze weg nog
eens te gaan volgen; wij willen ons liever beperken tot enkele aspecten van het
probleem die ons beter bekend zijn. Onze beschouwingen zullen voornamelijk
betrekking hebben op de exacte en natuurwetenschappen en meer bepaaldelijk op
de toepassing ervan in techniek en landbouw.
Op dit terrein trouwens heeft zich de wetenschap waarschijnlijk het meest
ontwikkeld, zowel in de breedte als in de diepte, en hier ook worden de tegenwoordige
methoden en omstandigheden van ons onderwijs het meest becritiseerd.
In sommige landen, en vooral in de laatste jaren, bleef deze ontwikkeling van de
wetenschap niet langer beschouwd als uitsluitend te behoren tot de universiteiten;
naast deze werden speciale centra opgericht voor wetenschappelijk onderzoek of
voor industriële research. In Europa zijn met name Frankrijk en Italië deze weg
opgegaan en sommige jongere naties, Canada, Zuid Afrika, Australië, India e.a.
hebben dit voorbeeld gevolgd.
In veel andere landen echter bleef wetenschappelijk onderzoek behoren tot het
exclusief domein van de universiteit. En werden er ook al verschillende centra,
dikwijls met een gespecificeerd doel, gesticht, of fondsen en stichtingen met bredere
opzet, dan blijft men over 't algemeen daarvoor beroep doen op het aan de universiteit
verbonden personeel. Het is trouwens voor de hand liggend dat landen met beperkte
middelen (financiën en geschikte krachten) aan deze tweede oplossing de voorkeur
geven. Ook België heeft voornamelijk dit systeem gevolgd.
In feite is echter het onderscheid tussen de beide systemen lang zo scherp niet als
het boven gezegde zou kunnen suggereren. In landen als India en Australië blijft
inderdaad het wetenschappelijk onderzoek voorbehouden aan speciale instituten die
zo goed als onafhankelijk zijn van het universitair onderwijs; maar in de meeste
andere landen, die beschikken over aparte centra van onderzoek, wordt toch ook nog
gebruik gemaakt van docenten aan het universitair onderwijs, al is dat beroep dan in
de verschillende landen min of meer frequent, vooral in

Streven. Jaargang 8

228
verband met het speciale vak van wetenschap en met het vooropgestelde doel.
Zelfs in ons eigen land, waar de universiteits-docenten dikwijls een ruim aandeel
nemen in onderzoekingen, zijn zij toch niet de enigen die er zich mee bezighouden
en het komt steeds meer voor, dat talrijke centra eigen onderzoekers hebben die min
of meer los staan van het universitair onderwijs.
Maar hoe 't dan ook zij, ik herhaal dat er in België nog steeds een krachtige druk
wordt uitgeoefend op de universiteit om zelf onderzoekingscentra op te richten of
ten minste om - zoals men dat noemt - het ‘menselijk materiaal’ ervoor te leveren.
En juist over dit punt zou ik enkele gedachten naar voren willen brengen.
Niemand zal wel, naar ik meen, de noodzakelijkheid kunnen betwisten van het
gebruik maken van de universiteiten met hun professoren, hun personeel, en hun
laboratoria voor de wetenschappelijke en zelfs voor de industriële research. Ik heb
het reeds gezegd, deze noodzakelijkheid dringt zich zelfs meer op in kleine landen
als het onze dan in streken die beschikken over grote materiële en menselijke
hulpkrachten. Overigens zal ook het onderwijs van die onderzoekingen een veelvoudig
profijt kunnen trekken. De universitaire laboratoria moeten het zeer dikwijls stellen
met een karig toegemeten budget. Zij zien in het onderzoekings- en zelfs in het
controlewerk van kwaliteit, van constructie, etc., in het uitvoeren van routine-werken,
die n.l. fijne instrumenten en een deskundig en geoefend personeel vereisen, de
mogelijkheid om zich geldmiddelen te verschaffen voor uitgaven die vóór alles het
onderwijs en het zuiver wetenschappelijk onderzoek ten goede komen: het aankopen
van boeken, tijdschriften, instrumenten. Er zijn op 't ogenblik zelfs organisaties die
bijspringen voor het betalen van assistenten en technici.
Research-werkzaamheden en zelfs het uitvoeren van routine-werken scheppen
ook de gelegenheid om conclusies te trekken die ook voor het onderwijs belangrijk
zijn, er een nieuwe waarde aan toevoegen en de aandacht van buitenstaanders op de
inrichting trekken: m.a.w. die onderzoekings- en routine-werken blijven altijd een
wetenschappelijke inslag behouden die men niet mag verwaarlozen. Daarenboven
zitten er aan een dergelijk onderzoek bijna altijd kanten wier ontwikkeling van het
grootste belang is voor de vorming der studenten.
Men zou dus tot de mening kunnen komen dat het universitair onderwijs slechts
voordeel zou kunnen trekken uit het medewerken aan onderzoekingen, ook al zouden
deze worden uitgebreid in de zo juist aangeduide richting.
Iedere medaille heeft echter haar keerzijde, en zonder dan ook de bedoelde
medewerking te willen afkeuren, zijn wij toch de mening toegedaan dat er sommige
gevaren voor het onderwijs aan verbonden zijn; en zowel de noodzakelijkheid van
dergelijke werkzaamheden als de aantrekkingskracht van wetenschappelijk onderzoek
op zeer vele geesten kunnen wellicht een beletsel zijn om die gevaren in hun
werkelijke omvang te zien.
Wij voor ons zijn van mening dat de zuiver industriële research- en
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routine-werkzaamheden, ook al staan ze op een vrij hoog wetenschappelijk niveau,
te veel beslag leggen op het beperkt personeel van onze universiteiten. Zij helpen
ons aan geldmiddelen, materiaal en instrumenten, maar zij zorgen niet voor een
uitbreiding van menselijke hulpkrachten, althans niet in verhouding met de vereiste
prestaties. Professoren, directeuren van laboratoria, die zich met zulke werkzaamheden
belasten, zien zich genoodzaakt het beste deel van hun tijd er aan te besteden. Ook
al kunnen zij, met behulp van de bijkomende finantiële steun, zich secretarissen en
andere helpers aanschaffen, gaan zij zich toch langzamerhand beschouwen als de
directeur van een klein centrum van een kleine fabriek, die iedere dag de honderd
en een problemen van dit directeurschap moet oplossen welke met wetenschap niets
meer gemeen hebben. Het gaat hier dan nog voornamelijk over degenen die door
hun extra-inkomsten in staat zijn enige uitbreiding te geven aan hun personeel. De
meesten van hun collega's echter kunnen, met behulp van die extra geldelijke steun
slechts hun wetenschappelijke outillage verbeteren, maar die bijzondere inkomsten
zijn niet voldoende voor een personeelsuitbreiding. De hoogleraar ziet zich dan wel
genoodzaakt nog heel wat meer functies voor zijn rekening te nemen en hij wordt
beurtelings typist, tekenaar, boekhouder, technicus, belast met allerlei andere baantjes.
Hij mag al blij zijn als hij niet regelmatig de taak op zich moet nemen van de
ontbrekende handwerker. Ik heb vroeger een laboratorium gekend, waar de
waterleidingen een overwegende rol speelden en vrij dikwijls moesten worden
verplaatst met het oog op de verschillende proeven. Het verplaatsen der leidingen
werd gedaan door de hoogleraar en zijn assistent, die elk een der uiteinden van de
zware buizen tilden terwijl de enige technicus voor de bevestiging zorgde.
Wij zijn ervan overtuigd dat bedoeld onderzoek- en researchwerk het
universiteitspersoneel al te zeer belast, vooral de hoogleraren zelf en de tijd die zij
nodig hebben voor hun taak van onderwijs en zuiver wetenschappelijk onderzoek.
Deze taak vereist een vrijheid van geest die zij onmogelijk kunnen bewaren bij de
vele dagelijkse beslommeringen van de leiding van laboratoriumwerkzaamheden
zoals wij die boven beschreven.
Door te zoeken naar supplementaire inkomsten en benodigde instrumenten geraakt
men tot een drukkende overbelasting van het personeel, omdat te weinig voor
uitbreiding hiervan wordt gezorgd door de instanties en centra van onderzoek.
Voor ongeveer vijf en twintig jaar was de materiële ellende van de laboratoria
onzer universiteiten van dien aard, dat een massale beweging ontstond onder de
bevolking en vooral onder de industriële kringen van ons land. Na een oproep van
koning Albert werd het ‘Nationaal Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek’ gesticht
dat bij ons het zuivere onderzoek heeft gered en ook het universitair onderwijs dat
er innig mee samenhangt.
Naar onze mening rijzen ook nu weer dezelfde moeilijkheden, nu wel niet direct
van materiële aard maar onder de vorm van een te kort aan universitair personeel.
Deze toestand vindt zijn verklaring niet enkel in de ontwikkeling der wetenschap:
zoals wij hebben uiteengezet over-
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schrijdt het universitair onderzoek veel verder dan vroeger de grenzen van de zuivere
wetenschap.
Als men wil dat de universiteit in die richting voortgaat en de grondslag blijft van
dit zo aanmerkelijk uitgebreid onderzoek, dan moet er voor gezorgd worden dat zij,
naast een voldoend aantal geschikte personen, ook de nodige gelden en instrumenten
ter beschikking krijgt.
Hoe dikwijls hoorden wij zeggen door lieden die met de universiteit in contact
staan: professor N. heeft zijn emeritaat aangevraagd en ook hij heeft weer twee
opvolgers gekregen. Wij geloven niet dat dit geval zich zo veelvuldig voordoet, want
het gebeurt zelden dat de opvolgers niet reeds belast waren met een onderwijstaak
aan de universiteit en dat de nieuwe benoeming deze slechts heeft bevestigd. Er is
hier dus eigenlijk geen sprake van de vervanging van één man door twee anderen.
Maar al was dat wel het geval, dan hopen we dat uit het voorafgaande voldoende is
gebleken dat niet alleen de wetenschap zich voortdurend uitbreidt, maar ook en vooral
de taak waarmee de universiteitsprofessor wordt belast.
Het feit is - we willen het nog eens herhalen - dat het aantal hoogleraren lang niet
zo snel toeneemt als de arbeid die van hen wordt verlangd.
En wat geldt voor de professoren is nog veel meer waar voor het wetenschappelijk
personeel, assistenten en anderen die een leidinggevende taak hebben te vervullen:
de laboratoria stellen steeds hogere eisen, maar het aantal assistenten en helpers blijft
ongeveer vastgesteld overeenkomstig de kaders van een heel andere tijd. Trouwens
de technische laboratoria worden nog door een heel ander gevaar bedreigd: de
moeilijkheid om de nodige assistenten te krijgen. In sommige universiteiten blijven
assistentsplaatsen onbezet bij gebrek aan candidaten.
De logische consequentie die hieruit valt af te leiden is klaarblijkelijk dat de
candidaten die zich voor de opengevallen plaatsen aanbieden niet altijd de gewenste
zijn. Waar slechts de allerbeste krachten in aanmerking moesten komen, moet men
zich nu soms tevreden stellen met elementen die nauwelijks voldaan hebben aan de
gestelde voorwaarde, ‘zich onderscheiden te hebben in de loop van hun studies’, een
voorwaarde waaraan dikwijls slechts met grote clementie kan worden vastgehouden.
Hoe dat heengaan van de beste studenten te verklaren? Is 't omdat de functie van
assistent te slecht wordt gehonoreerd?
Het is zeker dat er grote vraag is naar jonge enigszins begaafde ingenieurs en dat
hun bij 't verlaten der universiteit meer gunstige condities worden aangeboden dan
deze hun kan bieden. Maar dit is toch niet de eigenlijke reden. Een jonge medicus
of advocaat kan door enige jaren assistent te blijven zijn vorming belangrijk voltooien
en zijn vakkundige bekwaamheid vermeerderen, maar dat is niet in dezelfde mate
het geval met een jonge ingenieur. Het komt inderdaad maar zelden voor dat deze
een assistentsplaats zal vinden waardoor hij zich voor later een betere positie in de
industrie kan verzekeren.
Een voorbeeld uit mijn eigen vak moge dit laatste nog verduidelijken. Een jonge
ingenieur blijft enige jaren werken in een hydrologisch labo-
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ratorium en wordt er een eerste klas kracht in de toch zo moeilijke kunst om te
experimenteren met kleine modellen. We betwijfelen zeer of een industriële
onderneming voor hydraulische constructies hem om die reden meer op prijs zal
stellen. Zulk een onderneming, hoe belangrijk zij ook is, zal zelf nooit proeven nemen
met kleine modellen en mochten zulke proeven toch noodzakelijk zijn dan zal zij er
veel meer voor voelen die te laten uitvoeren in een der bestaande laboratoria. Aan
het einde van zijn altijd beperkte assistententijd zal onze jonge ingenieur van voren
af aan met zijn carrière moeten beginnen ongeveer onder dezelfde voorwaarden alsof
hij pas aan de universiteit was afgestudeerd, tenzij men hem wil aanstellen als
bedrijfsleider hetgeen, gezien de moeilijk te doorbreken kaders in het bedrijfsleven,
wel zelden zal gebeuren.
Met andere woorden, wat de recrutering van ingenieurs-assistenten in de weg staat
is niet zozeer het te lage honorarium als wel de onzekerheid van hun positie.
Deze laatste beschouwingen hebben, zoals men ziet, het terrein dat wij wilden
doorlopen nog meer beperkt: van de wetenschap in het algemeen zijn we alleen
blijven staan bij de toegepaste wetenschap. Wij hebben gemeend de verschillende
moeilijkheden, die we tegenkwamen, te moeten reduceren tot de kwestie van het
universitair personeel.
Als nu maar uit het voorafgaande moge onthouden worden dat naar onze mening
de universiteit haar onderwijs niet los kan maken van het wetenschappelijk onderzoek,
ook wanneer dit verstaan wordt in de zeer brede zin die wij hebben uiteengezet. Maar
wij menen dat, afgezien van de vraag of de subsidies van regeringswege en van
particuliere instellingen voldoende zijn of niet, het onderwijzend en hulppersoneel
onzer universiteiten verre van toereikend is om te kunnen voldoen aan alle eisen die
door dat onderzoek worden gesteld.
Van de ene kant worden er te weinig plaatsen aangeboden en van de andere kant
zijn de condities te riskant, met name waar het de toegepaste wetenschappen betreft.
En toch de jongelui hebben het recht op zekere garanties, te meer omdat, nadat zij
zijn afgestudeerd, een langer verblijf aan de universiteit hun weinig pecuniaire
voordelen kan bieden. De situatie is dus: te weinig wetenschappelijk personeel,
hetgeen zich voor sommige vakken nog ernstiger doet gevoelen doordat te weinig
geschikte candidaten zich aanmelden, zodat men dikwijls met mindere krachten zich
moet tevreden stellen.
Met de oorzaken hebben we meteen de geneesmiddelen aangewezen. De
hoogleraren die zich aan onderzoekingen wijden moeten meer helpers krijgen. Het
‘Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek’ en de ‘Irsia’ hebben al veel
goed werk in die richting gedaan, maar er moet nog meer gebeuren. En ook de
positie-regeling voor het wetenschappelijk personeel der laboratoria dient noodzakelijk
herzien te worden, vooral met betrekking tot garanties en zekerheid, om te voorkomen
dat jonge ingenieurs nog langer de universitaire laboratoria de rug toekeren.
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Kroniek
‘Geloof, door liefde werkzaam’
door Dr P. Schoonenberg S.J.
DE drie synoptische evangelisten, Mattheüs, Markus en Lukas, verhalen dat een
farizeïsch wetgeleerde tot Jesus kwam met de vraag: ‘Meester, wat is het grootste
gebod in de wet?’ De Heer antwoordde hem: ‘Ge zult de Heer, uw God, beminnen
met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand. Dit is het grootste en eerste
gebod. En het tweede daaraan gelijk: Ge zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan
deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten’ (Mt. 22, 36-40; Mk. 12, 28-31;
Lk. 10, 25-28).
Dit woord van Jesus vormt het uitgangspunt van het vierde hoofdstuk van prof.
Grossouw's boek: Bijbelse vroomheid1). We menen overigens niet teveel te zeggen
wanneer wij beweren dat het uitgangspunt, achtergrond en samenvatting is van heel
dit boek. Allen hebben wij de taak om Christus' woorden verder te dragen in de
situatie waarin wij staan. Soms zullen zij daartoe moeten worden vertaald in een
combinatie van andere begrippen, vaak ook zal een bepaald evangelisch woord steeds
herkenbaar blijven in de boodschap van iemands werk en leven. Dit is het geval met
dit boek van Grossouw. Het woord van het primaat der liefde, met name de
naastenliefde, klinkt er overal in door.
De oorzaak hiervan ligt niet slechts bij de schrijver, maar ook bij de mensen voor
wie hij schrijft. Of beter samen: zij ligt hierin dat prof. Grossouw de nood van zijn
lezers en hoorders verstaat. De mensen, vooral de jonge mensen van vandaag, - voor
wie de Nijmeegse hoogleraar de algemene colleges gegeven heeft waaruit dit boek
groeide, en aan wie hij het ook heeft opgedragen - komen tot Christus en Zijn Kerk
met de vraag van de wetgeleerde uit het Evangelie. Deze echter kwam, volgens
Mattheüs, ‘om Hem op de proef te stellen’: de vraag was uitgevonden als een
aanvalswapen. De jonge mens van heden echter heeft de vraag niet uitgevonden maar
ontdekt, zij is in hem geboren en hij stelt haar niet met een bijbedoeling maar uit
nood. Wanneer de hedendaagse vraagsteller te vergelijken is met een schriftgeleerde,
dan is het met de ondervrager in de redactie die Markus van ons verhaal geeft. Deze
nu beaamt Jesus' woord en de Heer zegt tot hem: ‘gij zijt niet ver van het Koninkrijk
Gods’ (Mk. 12, 32-34).
Natuurlijk, in zijn Voorwoord en Inleiding noemt de schrijver ook andere
beweegredenen die hem leidden bij het samenstellen van zijn boek. Daaronder komen
op de eerste plaats de schriftuurlijke en liturgische vernieuwing van ons katholiek
leven in de laatste decennia, vooral sinds de tweede wereldoorlog. ‘Het gebedsleven
van vele leken put steeds meer uit de rijke en oude schatten van de liturgie, en hun
spiritualiteit vertoont, evenals die van de priesters, gelukkig een meer schriftuurlijk
karakter’. Met deze zin, aangehaald uit het

1) W.K. Grossouw: Bijbelse vroomheid. Beschouwingen over de spiritualiteit van het Nieuwe
Testament. - Het Spectrum, Utrecht, Antwrpen, 1954, 240 pp.
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Mandement, opent Grossouw zijn Voorwoord. In zijn Inleiding wijst hij er tevens
op, dat deze vernieuwing lang niet breed en diep genoeg heeft gewerkt. Hij hoopt
dat een meer bijbels denken ons beleven van de liturgie en ons begrijpend spreken
met de reformatorische christenen zal bevorderen. Maar vooral spreekt hij daar van
‘een crisis in de spiritualiteit’ (blz. 16). De reden van deze crisis is nu juist dat de
vraag naar het grootste gebod niet genoeg gesteld is, of niet genoeg vanuit een
innerlijke nood of existentieel. De crisis bestaat hierin dat de jonge mens van heden
zich ontworstelt aan de vele geboden en de vele devoties voorzover die het uitzicht
belemmeren op Christus' grootste gebod en diepste gave. Men zou in zekere zin deze
crisis kunnen kenmerken als een ontgroeien aan het farizeïsme. Let wel: Grossouw
gebruikt dit woord niet in zijn Inleiding, hij hanteert het trouwens nergens als een
scheldwoord, en wanneer hij het farizeïsme beschrijft als een religieuze grondhouding
van alle tijden, neemt hij het zeer ernstig en wijst allereerst op het goede erin. Laten
ook wij daarom liever een minder belast en hatelijk woord gebruiken, en zeggen dat
de katholiek van heden zich ontworstelt aan een zeker extrinsecisme, aan een leven
onder voorschriften en praktijken die niet meer voortkomen uit zijn ‘christelijk zijn’.
Waarmee dan tegelijk het positieve is aangegeven van deze crisis in de spiritualiteit:
zij is de crisis die voortkomt uit een groei naar verinnerlijking. Dat zij daarmee niet
ophoudt een crisis te zijn, met al de onaangename en verkeerde bijverschijnselen
van een groeicrisis, ontkent niemand. Allerminst prof. Grossouw zelf. Wanneer hij
wijst op de inauthenticiteit die het gevolg is van een extrinsiek gebleven moraal, dan
kan men hem wijzen op de mogelijkheid om zich de zojuist beschreven nood aan te
praten of gemakzucht daarmee te verbergen. Doch daarmee is men van het probleem
niet af, want een dergelijke onechtheid heeft slechts succes, als de crisis in anderen
werkelijk bestaat.
***
Tot nog toe beschreven wij de inhoud van Grossouw's boek voornamelijk ‘en creux’,
vanuit de nood waarop het een antwoord wil geven. Met een rechtstreekse weergave
zullen wij uiterst sober zijn. Het is onze bedoeling immers niet, om de lezing ervan
overbodig te maken, maar integendeel om te laten zien met welke ernst - en tegelijk
met welke vreugde - het moet worden gelezen.
Deze ‘beschouwingen over de spiritualiteit van het Nieuwe Testament’ zijn verdeeld
in drie delen: ‘de synoptische evangeliën’, ‘de brieven van Paulus’, ‘het evangelie
van Johannes’. In het eerste deel worden wij geconfronteerd met de eigen logia des
Heren, de uitspraken die Hij zelf gedaan heeft. Wij horen allereerst wat Jesus zegt
over God als ‘boven allen en met allen’ (blz. 26), of in Zijn eigen woorden als: ‘de
Vader in de hemel’. Die God wil dat zijn heerschappij over ons ook in ons worde
gevestigd: Hij wil ‘de komst van het koninkrijk’. Daartoe leert Jesus ons ‘de moraal
van de Bergrede’, die een moraal is welke wij enerzijds nooit geheel kunnen
verwerkelijken maar anderzijds nooit genoeg kunnen nastreven en immer meer
moeten verwerkelijken. De hoofdinhoud van deze moraal vormen ‘de twee geboden’
waarover wij boven reeds spraken. Negatief vraagt zij van ons ‘evangelische
zelfverloochening’, maar positief brengt Jesus ons daarmee ‘een verkwikking voor
de ziel’.
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Sint Paulus en Sint Jan geven deze boodschap van Jesus verder door. Reeds in de
synoptische evangeliën heeft de Heer laten uitkomen - b.v. in de Bergrede en in het
woord over het kruisdragen - dat Hijzelf niet van zijn boodschap is
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los te maken, dat Hij integendeel daarvan het middelpunt vormt, want door Hem
slechts is de liefde tot God de Vader en tot de mensen mogelijk, in Hem komt het
koninkrijk Gods. Dit ontvangt een nog sterker accent bij Paulus en Johannes: denk
aan de beelden die beiden gebruiken om onze eenheid met de Christus aan te geven,
de beelden van lichaam en wijnstok, denk ook aan Jesus' woord bij Johannes: ‘zonder
Mij kunt gij niets doen’ (Joh. 15, 5). Wij zijn door Jesus Christus met de Vader
verbonden en het aanvaarden dezer verbondenheid, de overgave van heel onze persoon
aan Christus en aan de Vader heeft in het Nieuwe Testament allereerst de naam van
‘geloof’. Dit geloof sluit veelal de hoop in, en ook de liefde tot God, zodat men kan
zeggen dat wat de Heer zelf uitdrukte met de woorden ‘God beminnen uit heel ons
hart’ door zijn Apostelen allereerst ‘geloof in God’ wordt genoemd. De twee geboden
van Jesus zijn dan voor Paulus, en ook voor Johannes, samen te vatten als ‘geloof
door liefde werkzaam’ (blz. 164). Deze ‘structure personnelle’ van de goddelijke
deugden geeft prof. Grossouw een waardevolle suggestie in met betrekking tot de
formulering onzer ‘oefeningen’ van geloof, hoop en liefde (blz. 168).
Een tweede eigenaardigheid van Paulus en Johannes ligt hierin dat hun eigen
persoonlijkheid en geschiedenis sterker in hun boodschap doorklinkt. Ook de
uitspraken des Heren bij de synoptici vertonen soms een eigen stilering of zelfs een
eigen vertaling door de evangelisten zelf: denk b.v. aan de redactie der Bergrede bij
Mattheüs en bij Lukas. Prof. Grossouw laat dit op verschillende plaatsen merken.
Nochtans kan hij zeer terecht de evangelische boodschap hier primair voorstellen
als ontsprongen aan Jesus' eigen verkondiging en beleving. Daartegenover is dezelfde
boodschap bij Paulus en Johannes door hun eigen persoonlijkheid heengegaan en
draagt de weergave daarvan de uitdrukkelijke tekenen in stijl, temperament,
begripsvorming en beklemtoning. Daarom wordt bij Paulus en Johannes eerst de
persoonlijkheid geschetst die Christus ontmoette, die zijn boodschap ontving, maar
die ook door deze ontmoeting werd geboeid en omgevormd, die daardoor - zeker bij
Paulus, misschien ook bij Johannes - tot bekering kwam. De grondstructuur van
Paulus is volgens algemeen gevoelen het farizeïsme, die van Johannes wordt hier in aansluiting bij een vruchtbare visie van Romano Guardini - beschreven als
gnosticisme.
Wij zullen verder van Grossouw's tweede en derde deel zelfs niet proberen in het
kort het thema te omschrijven van ieder hoofdstuk. We beperken ons tot wat de
schrijver zegt over de beide grondhoudingen, hetgeen zo belangrijk is omdat hij beide
- terecht - voorstelt als houdingen die van alle tijden zijn, zodat deze beide Apostelen
- bij al hun individuele trekken - het christendom verwoorden, ook in gesprek met
onze tijd en onze noden. Laten wij beginnen met Johannes' gnosticisme, of beter zijn
gnostische geestesstructuur. Deze leidt hem tot een verdeling van al het bestaande
in twee kampen: goed en kwaad, licht en duisternis, wit en zwart. De ontmoeting
met de Zoon Gods echter heeft hem doen inzien dat deze deling niet gegeven is met
het bestaan zelf, maar gevolg is van een oordeel, van het al of niet geloven in Christus,
en daardoor is Johannes' gnosticisme innerlijk bekeerd en overwonnen.
Veel duidelijker is dit het geval met Paulus' farizeïsme. Ook deze geesteshouding
berust op een ontpersoonlijking van de verhouding tussen God en mens, een
ontpersoonlijking die zich nu voltrekt in het morele en juridische. ‘De farizeeër had
de Wet van het Oude Testament, de geboden en verboden, die Jesus, zoals wij vroeger
zagen, herleidde tot de twee geboden der liefde, als
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het ware verzelfstandigd. Tussen God en de mens stond de Wet, met haar vele
voorschriften, die de schriftgeleerden overigens nog hadden uitgebreid, aangevuld
en tot in het eindeloze bestudeerd. Kon een gewoon mens God nog zien achter al de
geboden? Men had vergeten, dat de Wet geen doel in zichzelf was, maar in Gods
intentie slechts een middel, waardoor de Jood zich aan Gods wil onderwierp, totdat
de Messias zou komen, en waardoor hij werd geleid naar de tijd van het heil’ (blz.
116). Jesus zelf heeft in het farizeïsme met name dit ontpersoonlijken van de
verhouding tot God en mens, met zijn gevolg van schijnheiligheid, gebrandmerkt.
Bij Paulus komt nog een ander element scherp naar voren: de godsdienstige autarkie,
het vertrouwen op de eigen krachten die de mens in staat stellen zich door eigen
werken voor God te rechtvaardigen. Juist daarvan is hij bekeerd en juist daartegen
polemiseert hij het heftigst. Bij onze theologische behandeling van de noodzaak der
genade moeten wij daarom niet alleen de strijd van Augustinus met het pelagianisme
zien als het klassieke voorbeeld van het beklemtonen dezer waarheid, maar evenzeer
en eerder nog de strijd van Paulus met het farizeïsme van de judaïserende christenen,
van zijn eigen secte-genoten en van hemzelf toen hij de Heer nog niet ontmoet had
bij Damascus. ‘Wat men de spiritualiteit van Paulus kan noemen, dat wil zeggen, de
wijze waarop hij de mogelijkheid van een positieve verhouding van de mens tot God
ziet en ervaart, vinden wij aldus in de kern al geheel gegeven met het feit van de
bekering, zoals hij dit zelf heeft geïnterpreteerd. Zij bestaat allereerst in een protest
tegen het Farizeïsme als voortdurende, algemeen-menselijke mogelijkheid van de
religieuze beleving. Zij sluit daarom de volstrekte erkenning in van de eigen onmacht
en zondigheid, maar tevens het geloof in de openbaring van Gods genade en
erbarming. Deze openbaring is geschied door de zending en kruisdood van Christus’
(blz. 122).
***
Zowel onze schets van de situatie waarin prof. Grossouw schrijft alsook van de
inhoud van zijn boek kan de indruk wekken dat zijn werk polemisch is en daardoor
eenzijdig. Dit ligt dan allereerst aan onze weergave, welke zeer vele rijkdommen
onbesproken moest laten. Nochtans menen wij de hoofdstrekking te hebben
weergegeven. Maar ook dan is Bijbelse vroomheid geen louter polemisch boek, en
is het helemaal niet eenzijdig. Vooreerst immers lijkt ons de schrijver in zijn exegese
nimmer geforceerd. Wij zouden hier willen wijzen op de opmerking van de exegeet
p. L. Grollenberg O.P., in ‘De Bazuin’ van 19 Februari 1955: ‘aan deze
beschouwingen ligt een zorgvuldig verantwoorde exegese ten grondslag’. Wel is de
stijl van dit boek bewogener en minder sereen dan die van Grossouw's vorige
exegetische werkjes, zij is zelfs hier en daar wat geprikkeld, maar het is kennelijk
uit een bewogenheid om de nood van velen. Ook in de weergave van meningen die
hij afwijst is de schrijver erop bedacht niet te chargeren. Vooral echter tracht hij in
zijn eigen mening de nodige nuances aan te brengen, en treft dan ook soms een zeer
gelukkige formule. Hiervoor zou ik met name willen verwijzen naar wat op blz.
16-20 gezegd wordt over de crisis in de spiritualiteit.
Wij zouden hier deze nuances, deze dialectiek van wat prof. Grossouw ons
voorhoudt nog iets nader willen uitwerken. Het zij ons vergund dit te doen in een
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willen wijzen op het noodzakelijke oudtestamentische moment in de spiri-
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tualiteit van het Nieuwe Testament. Op aarde, zo zouden wij willen stellen, is het
Nieuw en eeuwig Verbond altijd in groei naar zijn hemelse eindvoltooiing, altijd
opgroeiend, maar daarom ook altijd belichaamd in aardse vormen, geïncarneerd in
praktijken, ja beleefd in een paedagogie, een uitwendige hulp waaraan het zich altijd
ontworstelt en waarvan het toch nooit losraakt. Wij sluiten hier aan bij wat prof.
Grossouw zegt over ‘de moraal der Bergrede’. Deze is er niet een van wetsparagrafen
maar van een ‘steeds meer’ naar de mogelijkheden der situatie en naar de uitnodiging
der genade. Daarom juist is in het Nieuwe Testament het Oude steeds als uitgangspunt
aanwezig, daarom kan Congar spreken van een ‘aspect synagogal de l'Eglise’. Maar
dit oudtestamentische is geen afgebakend deel maar slechts een moment, geheel in
de nieuwtestamentische werkelijkheid opgenomen en erdoor bepaald. Dit alles lijkt
vaag gezegd, en het wil mij niet gelukken het in algemene termen met meer helderheid
aan te geven. Misschien echter zal deze helderheid komen wanneer wij nu enkele
détails gaan beschouwen.
Vooreerst zouden wij kunnen zeggen dat het oudtestamentisch godsbeeld blijft in
het nieuwtestamentisch beeld van de Vader. Eigenlijk is hier geen tegenstelling
zonder meer, maar polariteit, want ook tijdens de Oude Bedeling openbaart zich
Gods tedere liefde, zoals prof. Grossouw zelf aangeeft (blz. 26 v.). Hij laat dan ook
zien dat Gods souvereine majesteit aanwezig is in de hemelse Vader. We zouden
erbij kunnen voegen: ook Gods eisen, Gods toorn, Gods dreiging. Máár: het zijn de
eisen, de toorn, de dreiging van een God die liefde is. Niemand waarschuwt ons zo
voor de hel als Jesus zelf, maar Hij doet het omdat Hij de hemel belooft en aanbiedt.
Wij voor ons menen dan ook dat de gedachte aan de hel niet mag verdwijnen uit
onze prediking, en - althans in het algemeen - niet uit onze retraites. Anderzijds echter
kunnen degenen die hierin gelijk hebben toch door boeken als dat van Grossouw
leren, zich immer af te vragen of zij de dreiging van de hel werkelijk verlevendigen
als een moment van de roep naar het hemels vaderhuis.
Misschien is in dit voorbeeld nog niet duidelijk dat het juist gaat over een dialectiek
tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Duidelijker is dit nu wanneer wij spreken
over wet en Geest. Er is ook een ‘nieuwe wet’, een wet en een gebod van Christus.
Deze termen komen voor bij Paulus en Johannes (b.v. Gal. 6, 2; Joh. 15, 10-17).
Paulus die in de Galaten- en Romeinenbrief zo sterk polemiseert tegen het farizeïsch
wetsabsolutisme, besteedt anderzijds het grootste deel van de 1e Korinthenbrief om
te betogen dat de christelijke vrijheid geen bandeloosheid is, maar onderhouding van
de tien geboden. Dit is het oudtestamentisch, het wettisch moment in het
nieuwtestamentisch leven uit Christus' Geest. Maar het is slechts een moment. Het
gaat niet meer om de wet op zich, maar om de vervulling van de wet vanuit de liefde
(Rom. 13, 8-10). Prof. Grossouw zegt het voortreffelijk: ‘De normen van het christelijk
handelen leidt Paulus niet af uit de Wet, maar uit het christelijk zijn’ (blz. 172; vgl.
de noot op blz. 118 over de christelijke betekenis van verdienste, loon enz.). Als er
iets als gebod, wet of recht voor Paulus geldt, dan alleen vanuit Christus. Als hij met
de ban werkt of dreigt - en ook dit doet hij (1 Kor. 5, 5; Gal. 1, 8) -, dan is het om
ons te brengen tot het beseffen van en het handelen uit ons zijn in Christus. Daarom
zal men enerzijds moeten erkennen dat kerkelijk recht, regels en voorschriften van
religieuze en andere gemeenschappen enz. inhaerent zijn aan de aardse staat der
Kerk, maar anderzijds zich steeds weer moeten
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afvragen of deze vormen van wet nog uitnodiging tot liefde zijn en vertolking van
ons zijn in Christus, of zij daarom in de geest van christelijke vrijheid kunnen worden
vervuld en of zij zelf de vrijheid der liefde bevorderen. Men vertolkt immers de eisen
van Gods liefde niet per se beter door meer voorschriften te geven; en men
gehoorzaamt niet per se volmaakter naar mate men door meer geboden gebonden is
of minder de reden dier geboden inziet. Prof. Grossouw drukt dit aldus uit: ‘Misschien
moeten wij, gezien de concrete aard van mens en maatschappij, zeggen, dat de
Paulinische idee der christelijke vrijheid, evenals de visie van de Bergrede, alleen
dan werkelijkheid kan worden, als de christenen leven op het hoogste niveau van
hun christelijke zijn en hun christelijk zelf-besef, en derhalve concluderen dat zij in
deze, onze aardse tijd nooit volledig zal worden gerealiseerd.... Doch dit neemt niet
weg, dat deze idee van vrijheid als een onuitroeibare tendentie in het christendom
aanwezig moet zijn.... De maatschappij kan wetten en gewoonteregels niet ontberen,
maar het christendom moet die te boven gaan door een hogere intuïtie, en ze bezielen
met Paulinische geest, vrijheid en liefde’ (blz. 173).
Hier zouden wij een ogenblik het boek van prof. Grossouw willen loslaten om te
vermelden dat zijn weergave van Paulus' visie op wet en vrijheid geheel overeenstemt
met een artikel van een andere exegeet, p. Stanislas Lyonnet S.J.. professor aan het
Bijbelinstituut te Rome, getiteld ‘Liberté chrétienne et Loi de l'Esprit selon saint
Paul’ (in: Christus, Revue trimestrielle, cah. 4 (Oct. 1954), blz. 6-27). Deze schrijver
wijst er met nadruk op dat de christen bevrijd is van de gehele Wet, niet alleen als
cultuswet maar ook inzover zij moraal is, ja dat volgens Sint Thomas (I II 106, 2)
ook van de nieuwe wet zelf de voorschriften hem niet rechtvaardigen. Van dit alles
is de christen bevrijd door de nieuwe wet of de wet van de Geest, die echter geen
vereenvoudigde of vervolmaakte moraal-code is, maar de werking van de Heilige
Geest zelf door de liefde die Hij ons instort. Het uiterlijke gebod kan daarom voor
de christen een tweevoudige betekenis hebben. Het kan uitdrukking zijn van deze
inwendige wet, zodat hij het reeds van binnen uit volbrengt. Het kan echter ook voor
hem nodig zijn als uitwendige wet, juist omdat de inwendige wet in ons nog steeds
onvolmaakt blijft op onze aardse pelgrimstocht. Wij vermelden het samenvallen der
ideeën van Lyonnet en Grossouw hier met te meer nadruk, omdat beiden menen
vanuit Paulus aan een actuele nood antwoord te geven.
Keren wij nu terug tot het boek van prof. Grossouw. In verband daarmee kunnen
wij ten derde en ten laatste de dialectiek tussen Oud en Nieuw Verbond uitdrukken
in de verhouding tussen praktijken en grondhouding. Onze Heer Jesus Christus
predikt en geeft allereerst een grondhouding, die der goddelijke deugden, der liefde
met name. Maar deze grondhouding kan hier op aarde niet anders bestaan dan in
praktijken. ‘Het christendom is geen abstracte wezenheid die in een of andere
chemisch reine staat te verwerkelijken zou zijn. Het is altijd geïncarneerd, zoals men
het tegenwoordig gaarne uitdrukt; het kan niet bestaan zonder allerlei vormen,
oefeningen, gewoonten, die noodzakelijkerwijze delen in het karakter van een
bepaalde tijd’ (blz. 17). Vandaar: ‘Men mag de religieuze rijkdom van het
katholicisme niet overboord werpen en eenieder komt de vrijheid toe zijn persoonlijke
godsvrucht op persoonlijke wijze te beleven, mits hij zich houdt aan de leiding van
het kerkelijk gezag. Maar ook komt eenieder de vrijheid toe in hetgeen vrij en niet
verplicht is, soberheid te betrachten en zich te bepalen tot het wezenlijke’ (blz. 18).
Deze zo evenwichtige formules van
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prof. Grossouw kunnen niet anders dan een veilige leidraad genoemd worden. Het
lag niet in de lijn van zijn boek ze nader te concretiseren. Toch voelen wij het
enigermate als een gemis dat hij niet gesproken heeft over de in het Oude Testament
gevormde praktijken die Jesus met een nieuwere geest bezielt, maar anderzijds toch
als normaal veronderstelt: gebed, vasten en aalmoes (Mt. 5, 2. 5. 16 staat ‘wanneer
( ταν) gij....’, niet alleen maar: ‘indien ( αν). gij’). Misschien zouden de noodzaak
dezer praktijken, waarover hij in zijn Inwendig leven zo juist geschreven heeft, de
schrijver ook ertoe brengen om in de ‘ascese’ iets algemeen christelijks te zien, niet
slechts iets van ‘specialisten’ (vgl. blz. 95 v.). Wat er hier ook zij van het
woordgebruik, inzover hier de zaak beperkt wordt, zijn wij het niet met hem eens en
rekenen ons tot de bierkaai waartegen hij vecht. Dit is ons enig duidelijk bezwaar
tegen het hele boek van prof. Grossouw. Het betreft een détailkwestie en wij willen
er allerminst hoofdthema van een polemiek van maken. Niettemin is ons bezwaar
ernstig. Wij menen dat juist de authenticiteit van de in dit boek beschreven christelijke
grondhouding mede afhankelijk is van een ‘ascese’, en wel van die ascese die ons
in staat stelt tot gebed. Hebben wij niet allen, juist vandaag, ascese nodig om biddende
mensen te worden en te blijven, en is de toeleg op het gebed niet een eerste
voorwaarde om de twee geboden van Jesus of het door liefde werkzame geloof van
Johannes en Paulus niet slechts als een leuze, maar als een innerlijke houding in ons
leven te verwerkelijken en te behouden? Zelf hebben wij om die reden elders de
zelfgekozen, de ascetische versterving gefundeerd vanuit het gebed (zie: Tijdschrift
voor Geestelijk Leven 10 (1954) 652-655; Carmel 7 (1954) 109-112.
***
Aan het einde van dit opstel is het niet nodig, het boek van prof. Grossouw aan te
bevelen. Wij wensen dat onze woorden aanzetten tot de lezing van zijn boek, zoals
hijzelf wenst dat het lezen van zijn werk voert tot dat van de H. Schrift zelf. Pasklare
oplossingen geeft de Nijmeegse hoogleraar niet, dat wil hij niet en in deze tijd is het
minder nog dan vroeger mogelijk. Maar de grondhouding van de goddelijke deugden
die hij voorhoudt en de christelijke prudentie waarmee hij dat doet mogen zijn werk
karakteriseren als een waardevolle bijdrage tot behoud en vernieuwing van het
christendom onder de mensen van vandaag.
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Archaeologische kroniek
Alba Fucens
Een Belgisch opgravingsterrein in Italië
door Dr J. Mertens
Sedert 1949 - meer bepaald vanaf 25 April 1949 - wordt regelmatig elk
jaar een opgravingscampagne gevoerd in Alba Fucens, een romeinse
kolonie in de Abruzzen gesticht in 302 vóór Christus. Met instemming van
de Hogere Raad voor Oudheden en Schone Kunsten van Italië en dank zij
een belangrijke schenking van twee Belgische Maecenaten, werd de eerste
campagne ondernomen onder leiding van de Leuvense Professoren F. De
Visscher en F. De Ruyt. In Juli 1949 besloot de Directie voor Schone
Kunsten van het Italiaanse Ministerie van Openbaar Onderwijs over te
gaan tot de onteigening van een uitgestrekt terrein, circa 3 ha groot, op
de plaats waar vermoedelijk het centrum van de oude stad gelegen was.
Tevens werd een crediet bestemd voor de eventuele restauratie van de
blootgelegde gebouwen. Weldra volgden de verschillende campagnes
elkaar op, dit ook met geldelijke steun van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek en van de Katholieke Universiteit van Leuven.
Schrijver dezes had het voorrecht aan de vijf jongste opgravingscampagnes
te kunnen deelnemen.
DE juiste ligging van het oude Alba Fucens is bekend dank zij de verschillende
vondsten in vorige eeuwen en de nog goede staat van een deel der stadsmuren. Door
de antieke teksten zijn we tevens ingelicht over de geschiedenis van de stad.
Na een reeks bloedige veldtochten slaagden de Romeinen erin in de loop van de
IVe eeuw het gebied van de Equen en de Marsen (Midden-Italië) te veroveren; in
302 v. C., onmiddellijk na de bezetting, werd de kolonie Alba Fucens gesticht. Door
haar uitzonderlijke strategische ligging werd ze weldra een sleutelstelling in het
Romeinse verdedigingssysteem van Midden-Italië. Titus-Livius verhaalt dat, na de
veldtochten van P. Sempronius Sophus tegen de Equi, 6000 kolonisten naar de pas
gestichte stad werden overgebracht. Alba Fucens, gehecht aan de tribus Fabia, bezat
een muntatelier van 302 tot 263 v. C. De kolonie bleef trouw aan Rome gedurende
de Punische oorlogen en ook tijdens de burgeroorlog van 91 v. C. Ter beloning werd
zij tot de rang van municipium verheven. Daar de stad als een onneembare vesting
bekend stond (Cicero: Philip. III, 15 en IV, 2), diende zij als verblijfplaats voor
gevangen genomen vorsten: Syphax van Numidië bracht er twee jaar door; Perseus
van Macedonië, in 167 v. C. door de Romeinse Senaat naar Alba verwezen, verbleef
er, samen met zijn twee zonen, tot aan zijn dood; de Galliër Bituitus, hoofdman van
de Arverners, werd

Streven. Jaargang 8

240
er geïnterneerd in 121 v. C. Gedurende de burgeroorlog van de Ie eeuw bleef Alba
een belangrijke militaire post in dienst van Pompeius en daarna van Antonius. Tijdens
het Keizerrijk echter verminderde haar strategische betekenis, ook al bleef de stad
voortbestaan tot in de Ve eeuw. Daarna is haar verval volslagen. In de VIIe eeuw
wordt in de puinen van de heidense Apollotempel een kleine abdij gesticht, die
afhankelijk is van Montecassino. In de XIIIe eeuw tenslotte bouwen de Orsini een
burcht op wat eens de akropolis was. Het trotse, antieke Alba is weggevaagd: slechts
enkele schamele huisjes staan nog rond de middeleeuwse burcht tot, in 1915, een
verschrikkelijke aardbeving de hele nederzetting tot puin verwoest. Thans telt Alba
nog ongeveer 160 inwoners, gevestigd in de uiterste noord-westhoek van de oude
stad.
Hoger reeds wezen we op de strategisch belangrijke ligging van de stad. Op
ongeveer 115 km ten Oosten van Rome, ligt Alba in het midden van een bergachtige
streek: de Apennijnen hebben hier hun grootste breedte en hoogste toppen (Gran
Sasso: 2912 m, Majella: 2795 m, Velino: 2487 m). Steeds hebben de
verbindingswegen in dit bewogen landschap een zeer grote betekenis gehad. De meer
bekende romeinse banen, de Via Appia en de Via Salaria, ontwijken het massief
langs het Zuiden en langs het Noorden. Slechts één weg doorkruist de centrale
Apennijnen van Noord naar West: het is de via Valeria

1. Situatiekaart van Alba en het Fucino-meer
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Tiburtina welke Teate (Chieti), Corfinium (Corfinio), Alba Fucens en Tibur (Tivoli)
met Rome verbindt. Deze heirbaan is geen natuurlijke verbindingsweg, doch zijn
aanleg werd vergemakkelijkt door het bestaan van de hoogvlakte van het Fucino-meer,
gelegen op 664 m boven de zeespiegel. In deze hoogvlakte monden de kleine valleien
uit, die de enige verbindingsmogelijkheid uitmaken met de buitenwereld. In de
Oudheid bestond een gedeelte van deze vlakte uit een meer van ongeveer 155 km2.
In de Ie eeuw van onze tijdrekening door keizer Claudius drooggelegd, tijdens de
Middeleeuwen opnieuw onder water gelopen, werd het op het einde van de XIXe
eeuw uiteindelijk drooggelegd door Prins Torlonia. De campi Palentini - een zone
aan de westoever van het meer - zijn door heel de geschiedenis heen het knooppunt
geweest van het wegensysteem van Midden-Italië: hier juist verheft zich de heuvel
van Alba, 300 m boven de vlakte oprijzend, 1016 m boven de zeespiegel (afb. 1).
Aan zijn voet kruisen zich de enig mogelijke wegen naar het Zuiden (Campanië),
naar het Noorden (Etrurië), naar het Oosten en naar het Westen (Rome). Enig is de
ligging van Alba voor wie Midden-Italië wil beheersen: zo hadden de Romeinen het
aangevoeld toen ze Alba stichtten en zo begrepen het ook de Duitsers in 1944 toen
Maarschalk Kesselring in Alba zijn hoofdkwartier vestigde tijdens de bloedige
veldslagen in Centraal-Italië, waarbij de belegering van Montecassino één der
bekendste episoden is geweest.

2. Plan van Alba Fucens
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Van de meeste van deze oude wegen is het tracé nog te herkennen hetzij aan de
indeling van de grondpercelen, hetzij door de aanwezigheid van een bestrating, hetzij
door de overblijfselen van grafmonumenten welke in de Oudheid gewoonlijk langs
de openbare wegen werden opgericht.
De heuvel van Alba zelf heeft een enigszins langgestrekte vorm; langs het Westen
en het Noord-Westen zijn de hellingen zachter dan langs het Zuiden en het Oosten;
de oude stad werd aangelegd op het hoogste gedeelte van de heuvel bestaande uit
drie verschillende toppen: de akropolis - in het Noorden - is een ruwe rotspunt met
steile hellingen; hierop verhief zich in de Middeleeuwen het kasteel van de Orsini
en het dorpje, later door de aardbeving vernield; op de zuidelijke heuveltop (922 m)
vinden we het oude klooster en de kerk van San Pietro; ten Oosten ligt de Pettorino,
met overblijfselen van een antieke tempel. Tussen deze heuveltoppen strekt zich een
ongeveer honderd meter brede vallei uit, Noordwest-Zuidoost gericht, in de volksmond
de Piano di Cività genoemd. Het antieke Alba omvatte deze drie toppen binnen zijn
ommuring en had aldus de vorm van een langwerpige ruit, ongeveer 1200 m lang en
670 m breed (afb. 2).
Het verdedigingssysteem van de stad bestaat uit een eerste omwalling die de drie
heuveltoppen insluit en uit een tweede, kleinere omheining, die de eigenlijke akropolis
van het overige van de stad scheidt. Dit verdedigingssysteem is het resultaat van een
eeuwenlange ontwikkeling, die pas in de Ie eeuw v. C. voltrokken is. De primitieve
ommuring is de meest volledige en ook de best bewaarde. Zij is 2000 m lang en volgt
getrouw de helling van het terrein. De muur is 2,80 à 3 m breed en vertoont een
zwaar, polygonaal verband: men vindt er steenblokken van 1,40 bij 1,10 m en zelfs
van 1,80 bij 1,30 m! De wand is niet zuiver loodrecht, doch helt ietwat naar binnen
over; binnen- en buiten- parement bestaan uit grote blokken, zonder mortel op elkaar
geplaatst; de tussenruimte is opgevuld met breuksteen van kleiner formaat.
Deze primitieve omheining bezat drie poorten: de Porta Massima, de Porta
Fullonica en de Porta di Massa. De noorderpoort, de Porta Fullonica of Porta Valeria,
is de best bewaarde: zij bezit nog haar vierkant vooruitspringend bastion en de gleuf
waarin de stadspoort draaide. De Porta Massima echter is de meest indrukwekkende
met hare dubbele doorgang en ronde hoektoren. De Porta di Massa heeft een zeer
eenvoudig plan: de linkerhoek springt enigszins vooruit tegenover de rooilijn van de
stadsmuur en vormt aldus een pseudo-bastion. Dit systeem, dat de vooruitspringende
elementen van een stadspoort steeds aan de rechterhand van de aanvaller plaatst,
komt in de militaire architectuur van de oudheid zeer veel voor. Daar de aanvallers
het schild steeds in de linkerhand houden was de rechterzijde volledig onbeschut;
zo moesten zij oprukken langs het vooruitgeschoven bastion en zich volledig
blootstellen aan het geschut van de verdedigers.
Op een niet nader te bepalen tijdstip werd deze eerste stadswal ontdubbeld tussen
de Noorder- en Westerpoort. Een tweede maal werd de vesting op dezelfde plaatst
versterkt door een nieuwe, meer vooruitgeschoven muur welke een terras vormt van
171 m bij 56 m, voorzien van drie massieve torens. Deze muur, op sommige plaatsen
nog 10 m hoog, heeft eveneens een polygonaal verband, doch de kern, 1,50 tot 1,80
m breed, bestaat ditmaal uit stevig metselwerk. De gelijkenis van deze muur met
sommige terrasmuren binnen de stad, doet ons besluiten dat deze laatste verbouwingen
in de Ie eeuw v. C. plaats grepen.

Streven. Jaargang 8

243
Terzelfdertijd werd ook in het zuidelijk gedeelte een nieuwe poort aangebracht.
De akropolis bezat een eigen omwalling, waarvan bijna niets is overgebleven. Op
de plaats van de akropolis werd zowel het middeleeuwse dorp als de versterkte burcht
der Orsini gebouwd. In de rots zijn echter hier en daar nog duidelijke sporen waar
te nemen van de inkappingen waar eens de muur heeft gestaan.
De talrijke boringen in 1952 en 1953 uitgevoerd hebben de onderzoekers in staat
gesteld het stratennet van de oude stad in zijn grote lijnen terug te vinden. De
voornaamste as loopt in de lengterichting van de vallei gelegen tussen de drie
heuveltoppen. In het midden wordt deze as door een loodrechte gesneden. Zo is het
stadsoppervlak ingedeeld in vier sectoren van ongeveer gelijke grootte, omsloten
door vier met de hoofdassen gelijklopende straten. Het geheel vormt een rechthoek
van 336 m bij 256 m.
De lengte-as, de decumanus maximus - ook Via del Miliario of Via Valeria
genoemd naar de mijlpaal die er langs werd ontdekt - doorkruist de stad van
Noord-West naar Zuid-Oost; het wegdek van deze straat, die 3,60 à 3,80 m breed is,
bestaat uit grote stenen platen en is nog zeer goed bewaard. De diepe wagensporen
getuigen voor een zeer druk en eeuwenlang verkeer. Tijdens de onderzoekingen
werden verschillende straten ontdekt die evenwijdig met deze decumanus lopen. De
merkwaardige Via dei Pilastri werd over een lengte van 80 m blootgelegd: zij is zeer
goed bewaard, prachtig geplaveid en 4,30 m breed. In de as van de straat, op ongeveer
twee meter diepte, ligt een stevig gemetselde riolering. Langs het wegdek loopt een
30 cm hoge stoep waaronder we nog de

3. Grondplan van het centrum van Alba
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loden buizen van de waterleiding vonden. Het geheel doet zeer modern aan. Deze
straat dankt haar naam aan de slanke pilasters die op het trottoir werden opgericht;
door de aardbeving waren ze dwars over de straat gevallen (afb. 5).
De Oost-West as of Cardo Maximus, ook Via dell' Elefante genoemd naar het
beeld van een olifantje dat in de straat werd gevonden, is een mooi bestrate, 3,30 m
brede weg, langs beide kanten naar de centrale vallei afdalend; ook deze straat bezit
hare riolering en waterleidingen. Evenwijdig met de cardo maximus lopen de
noorder-cardo of Via di porta Massima, die uitkomt op de Porta Massima en de
zuider-cardo, of Via del Teatro, die naar het theater leidt.
Al deze straten zijn loodrecht op elkander gericht, volgens het bekende
dambordschema, zo kenschetsend voor de hellenistisch-griekse steden. Deze vreemde
urbanisatie-ideeën vonden in talrijke steden van Zuid-Italië ingang gedurende de
eerste eeuw vóór onze tijdrekening zoals in Pompeï en Herculanum. Alba Fucens is
eveneens regelmatig ingedeeld in rechthoekige huizenblokken of insulae. In het
centrum, aan de kruising van de twee hoofdassen, ligt het forum, een langwerpig
gestrekt plein, gelijkend op de fora van Pompeï en Paestum. Daaromheen scharen
zich de openbare gebouwen, tempels, basilica, markthallen enz. Daar de stad zich
op de hellingen van een vallei uitstrekt was het nodig terrassen aan te leggen. Deze
terrassen zijn ondersteund door zware muren in polygonaal verband - te vergelijken
met de stadswallen - die evenwijdig lopen met het stratennet; in de doorgangen, in
deze muren uitgespaard, werden de dwarsstraten aangelegd.
Dit rechthoekig stadsplan, dat slechts een gedeelte inneemt van de binnen de muren
beschikbare ruimte, is met de verschillende stadspoorten verbonden door een reeks
straten welke gewoonlijk de verlenging zijn van één van de hoofdassen, doch meestal
schuin op de poort uitlopen.
Om dit urbanistisch overzicht te vervolledigen hebben we nog een woord te zeggen
over het riolensysteem. We zeiden reeds dat de voornaamste straten een riolering
bezaten. Deze verschillende riolen zijn slechts de nevenkanalen die leiden naar twee
parallel lopende centrale kanaliseringen, die in de vallei zelf werden aangelegd.
Buiten de bewoonde kom lopen deze beide gangen samen tot één riool dat het water
afvoert tot buiten de stadsmuren. Dit hoofdriool vertoont een zeer ingewikkelde bouw
en bestaat uit chronologisch wel te onderscheiden gedeelten. De oudste overblijfselen
treffen we aan onder de kolonnade van het forum en onder de basilica. Ze zijn
herkenbaar aan hun ruw, primitief, polygonaal verband. Ten tijde van Sylla werd
een gedeelte van het hoofdriool vernieuwd. Nog steeds in polygonaal verband, zijn
de stenen regelmatiger en beter aan elkander aangepast. Een gedeelte bestaat zelfs
uit metselwerk. De doorgang is gemiddeld 70 à 80 cm breed en 1,50 à 2 m hoog.
Hier en daar zijn vensters uitgespaard om het riool te kunnen reinigen.
Vermelden we ten slotte nog de overblijfsels van tempels op twee van de
heuveltoppen van de stad: op de Pettorino is nog een rechthoekige basis in polygonaal
verband zichtbaar van 20 bij 14 m. Veel beter bewaard zijn de resten op de zuidelijke
heuvel, daar zij in de loop der eeuwen omgevormd werden tot een christelijke kerk,
toegewijd aan de H. Petrus. De muren van de oude tempel doen nog steeds dienst.
Het was een tempel in antis, gebouwd op een podium in massief polygonaal verband.
De muren van de cella bestaan uit regelmatige, prachtige in rustica gekapte stenen,
zonder mortel doch met metalen haken verbonden. Tussen de anten stonden twee
toskaanse zuilen, die we thans nog in de
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muren van de romaanse kerk kunnen bewonderen. Zij wijzen er op dat het heiligdom
uit de IIIe eeuw v. C. stamt. Deze tempel was toegewijd aan Apollo, te oordelen naar
een graffito op één der cellamuren. Andere graffiti spreken ons over het dagelijkse
leven in de oude stad. Het zijn afbeeldingen van dieren, ingekraste ramen, een kort
sentimenteel rijmpje, kleinere vaartuigen en ook een prachtig getekende voorstelling
van een oorlogsschip (afb. 7), misschien wel een aandenken aan de naumachie, het
feest dat Keizer Claudius organiseerde op het Fucinomeer, vooraleer hij dit volledig
liet droogleggen.
***
Het loont de moeite de geschiedenis van sommige gebouwen even nader toe te lichten.
De basilica is een groot rechthoekig gebouw, 23 m breed en 53 m lang, gelegen
aan de zuidrand van het forum (afb. 3, A). In de noordergevel, liggend aan het
marktplein, zijn drie monumentale ingangen terwijl voor de zuidergevel een klein
verhoog ligt waaronder, gezien het veel lager niveau, vier tabernae of winkeltjes
zijn aangebracht. De zoldering van de basilica rust op een reeks
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zuilen, evenwijdig met de buitenwanden geplaatst. Door stratigraphisch onderzoek
konden we vaststellen dat deze eerste basilica in de loop van de Ie eeuw v. C. werd
opgericht. De voorgevel was aanvankelijk versierd met een reeks van tien muurpijlers.
Hij kreeg echter een ander voorkomen toen men hem, in het begin van onze
tijdrekening, aan het nieuwe forum aanpaste. Ten tijde van de stichting der kolonie
stonden op deze plaats gewone gebouwen, waarvan we de grondsporen gedeeltelijk
konden terugvinden.
Ten Noorden van de basilica strekt zich het forum uit, een rechthoekig plein van
48 bij 11 m, waarvan de bevloering in grote kalksteenplaten gedeeltelijk bewaard
bleef. In het midden verhief zich een rechthoekig massief altaar (afb. 3, H). De
noordzijde wordt ingenomen door een tempel, de zuidzijde door een grootse
zuilengalerij (afb. 3, G). Deze mooi geplaveide portico verbindt de twee grote straten
van de stad, de Via del Miliario en de Via dei Pilastri. Hier doet zich een nogal
geheimzinnige bijzonderheid voor: langs de vier zijden van de zuilenrij ontdekten
we een reeks putjes van vier verschillende typen. Niet allen zijn ze van dezelfde
datum want een aantal ligt onder de latere bevloering van het forum. De jongste
liggen langs de gevel van de basilica: het zijn vierkante putjes, met steenplaten
afgedekt, van 30 bij 30 cm en 1,50 m diep. Veel ouder zijn de putten in het noordelijk
deel van de portico. Hier staan we voor drie typen: in het midden vinden we een
reeks van zeven grote rechthoekige kuilen van ongeveer 1,20 m bij 70 cm, eveneens
met steenplaten afgedekt, ze zijn 80 à 150 cm diep. Aan weerskanten, en evenwijdig
met de grote centrale putten, vonden we een reeks van zeven dubbele putjes (45 ×
45 cm); zij waren oorspronkelijk afgedekt met een vierkant stenen deksel, voorzien
van een zware ijzeren ring; één van deze deksels werd nog in situ aangetroffen. De
betekenis van deze putjes ontgaat ons volledig en geen enkele vondst in de
onmiddellijke omgeving bracht enige opheldering. Gelijksoortige putjes werden
gevonden op de fora van Rome, Ostia en Paestum. Gewoonlijk wordt aan een rituele
betekenis gedacht.
Ten Zuiden van de basilica ligt een ten dele overdekte ruimte (afb. 3, C), gewoonlijk
markt genoemd. De overblijfselen dateren uit de Keizertijd: het is een ronde plaats,
van ongeveer 12 m doorsnede; daaromheen liggen een reeks vertrekken, met nogal
onregelmatig plan; de muren zijn in baksteen, met een marmeren wandbekleding;
de vloer bestaat uit een wit mozaïek. Deze rotonde, samen met de aanpalende
vertrekken, beslaat een vierkante ruimte van 20 bij 20 m, hetgeen juist de oppervlakte
is van het primitieve marktplein dat tegelijkertijd met de winkeltjes en de basilica
werd aangelegd. Dit eerste marktplein, afgezet met pilasters in opus quadratum,
zoals die van de Via dei Pilastri, maakte deel uit van de aanleg uit de tijd van Sylla
(eerste helft van de Ie eeuw v. C., afb. 4). Onder deze markt is een systeem van
onderaardse vertrekken aangebracht: twee evenwijdige reeksen van vijf overwelfde
kelders, Noord-Zuid dwars op de muur van de basilica gericht. Deze kelders zijn
onafhankelijk van elkander, gescheiden door een 60 cm dikke muur in breuksteen.
Zes van deze kelders zijn toegankelijk langs een ronde opening van 70 cm diameter,
in de as van het gewelf aangebracht. Van op het marktplein kan men er dus in afdalen.
Waarschijnlijk waren het vergaarbakken bestemd om in tijd van belegering de stad
van drinkwater te voorzien, aangezien de gewone bronnen zich alle buiten de
stadsmuren bevinden. Bij de ontdekking van deze vertrekken dachten we eerst aan
de onderaardse gevangenis van Alba, waarover Diodoros van Sicilië
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bijzonderheden meedeelt. Doch de bestendige waterstand in deze kelders deed ons
naar een andere uitleg zoeken.
De hoger vermelde riolen lopen langs dit kelderssteem, doch staan er niet mee in
verbinding.
Toen in de loop van de IIe eeuw van onze tijdrekening, deze Syllaanse aanleg
gedeeltelijk werd omgevormd tot een ronde markt, kwam een klein stuk ervan te
liggen onder de thermen (afb. 3, B), die toen werden gebouwd. Tot op heden werd
van deze badinrichting slechts het caldarium opgegraven: een boven de oven
gebouwde ruimte met twee grote ingemetselde badkuipen. De witte mozaïekvloer
is versierd met zwarte figuren van dolfijnen, vissen en dgl.
Deze thermen werden gedeeltelijk verbouwd bij het ontstaan van de winkeltjes
ten Oosten van de ronde markt. De ingang van de thermen bevindt zich aan de Via
del Miliario. In het wit-zwart mozaïek van de vloer is een opschrift aangebracht
waaruit we vernemen dat een zekere Vibia Galla de thermen op eigen kosten heeft
gerestaureerd.
Heel dit stadsdeel werd in de Ie eeuw v. C. nieuw aangelegd, en in de loop van de
Ie, IIe en IIIe eeuw n. C. nogmaals gewijzigd: het is nu een bijna onontwarbare
wirwar van resten van gebouwen, stukken vloer, fundamenten, enz.
Langs de Via del Miliario, en aansluitend bij de markt, bevindt zich een klein
rechthoekig gebouw op een verhoogd podium (afb. 3, D); ook dit werd in de loop
der eeuwen herhaalde malen verbouwd: het stratigraphisch onderzoek heeft
uitgewezen dat de eerste bouw ontstaan is tegelijk met de basilica en de markt, Ie
eeuw v. C. Bij het begin van onze tijdrekening werd het door brand vernield en daarna
opgehoogd: het plan is dat van een tempel in antis. Toch is het niet uitgesloten dat
het als stadscuria diende.
Al de hierboven beschreven gebouwen vormen één complex, gelegen in het centrum
van de stad, tussen de twee noord-zuid-lopende hoofdstraten. Ten Oosten en ten
Westen ervan bevinden zich, langs de straten, winkeltjes en privé woningen (afb. 3,
J, K). De winkeltjes vallen in het kader van de grote urbanisatiewerken die ten tijde
van Sylla werden uitgevoerd. Ze vertonen dezelfde stijl als de gelijktijdig opgerichte
openbare gebouwen. De voorgevels liggen aan de straat, terwijl de gebouwtjes van
achteren leunen tegen de terrasmuur waarop de stad is aangelegd. Dit type treffen
we ook aan in Pompeï. Ze zijn 5,60 m breed, langs de straat volledig open en konden
afgesloten worden door een verschuifbaar traliewerk. De eerste verdieping steunt op
de pilasters die zich op het trottoir bevinden, zodat ze enigszins uitsteeks over de
rooilijn beneden (afb. 6).
Tot slot vermelden we nog het theater, gelegen in de zuid-oost hoek van de stad
(afb. 3, L). De cavea werd in de helling van de heuvel uitgegraven. Van de zitplaatsen
bleven slechts sporen over uitgekapt in de rots. Het grondplan is zuiver Grieks: een
halve cirkel, afgesloten door de twee zijingangen, de parodoi. Een langwerpig gebouw
vormt de achtergrond van de scene. Tussen scene en orchestra zijn nog duidelijk de
putten zichtbaar waarin de balken werden geplaatst die de houten vloer van de scene
droegen. Heel dit gedeelte van het theater werd aangelegd op een monumentaal terras,
steunend op een prachtige muur in groot, polygonaal verband. Deze muur ligt in het
verlengde van de Via dei Pilastri.
***
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De naam van de stad kennen we door een opschrift gevonden in de Via del Miliario:
het verhaalt van gladiatorenspelen gehouden in het amphitheater van de Colonia
Alba Fuc(ens).
Het bestaan van een monumentale waterleiding buiten de stad, een aquaduct, wordt
bewezen door een inscriptie gevonden in een naburig dorp:
(qv) ADRATVS.L.PETIOLANVS
(aqva) M. ADDVCENDAM.D.S. CVRAVERE. SVA
(impensa specu) S. (saepta) RIVOMQVE.REFECERVNT.
Dat de Via Valeria tot in de stad kwam weten we door de mijlpaal op de Via del
Miliario gevonden. Hij dateert uit de tijd van keizer Magnentius (350/51 n. C.) en
geeft als afstand van Rome LXVIII mijl, wat ongeveer met de huidige afstand tussen
Alba en Rome overeenkomt (110 km). De mijlpaal moet dus in de onmiddellijke
omgeving van de vindplaats gestaan hebben.
Nog talrijke andere fragmenten van opschriften werden in de loop der opgravingen
verzameld. Een goedbewaard wijopschrift van de quattuorviri T. Manius Laetus en
P. Vettius Apronianus, werd ontdekt op een marktbeeld, dat opgericht was met
opbrengst van opgelegde boeten:
T.MANIVS
LAETVS
P.VETTIVS A
PRONIANVS
IIII VIRI AED (iles)
EX AERE MVLTATIC(io)
De talrijke waterputten leverden een aantal ongeschonden stukken vaatwerk, meestal
kleine kruikjes en drinkbekers.
De gewone dagelijkse voorwerpen zijn het talrijkst, doch kunnen moeilijk in
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een chronologisch kader worden geplaatst. Gelukkig vinden we ook versierd
aardewerk dat tamelijk nauwkeurig gedateerd kan worden.
In de oudste lagen (van de IVe tot de Ie eeuw vóór Christus) treffen we het zwarte
geglazuurde Campaanse vaatwerk aan, nu eens met geschilderde motieven versierd,
dan weer van een stempel voorzien. Uit de Ie eeuw na Christus vonden we de
rijkversierde Aretijnse vazen, waarvan vele een pottenbakkersstempel dragen, zodat
we de herkomst en datum juist kunnen bepalen.
Enkele terra-sigillatascherven zijn van zuidgallische herkomst en tonen aan dat
reeds vroeg handelsbetrekkingen bestonden tussen Alba en het Middellandse
zeegebied. Globaal genomen spreekt uit het vaatwerk een zeer duidelijke Campaanse
invloed. De betrekkingen tussen Alba en het zuidelijke, hellenistische Campanië zijn
steeds sterker geweest dan die met Rome.
Deze invloed bemerken we ook in mozaïeken en fresco's die de gebouwen
versieren. De vroege muurschilderingen zijn stylistisch nauw verwant met die van
Pompeï, Ercolano of Stabia. Naar hetzelfde gebied wijzen de talrijke terracotta friezen
en akroteria voor gevel- en dakversiering.
De munten vormen een indrukwekkende reeks, gaande van de IIIe eeuw vóór tot
de Ve eeuw na Christus: talrijk zijn de munten uit de tijd van de republiek en van de
vroegere Keizertijd. Hoewel Alba een eigen muntatelier bezat konden we tijdens de
opgravingen nog geen te Alba geslagen muntstuk ontdekken.
Ook het beeldhouwwerk vormt een mooi geheel; het geeft ons een idee van de
kunstsmaak der inwoners van deze toch enigszins afgelegen Romeinse kolonie.
Uit de eerste eeuwen van het bestaan van Alba dateert een klein terracottahoofdje,
mooi gepolychromeerd. Prachtige marmeren beelden van bijna natuurlijke grootte
stellen Romeinse burgers voor in toga; één ervan werd gevonden in de uiterst
noord-west hoek van de stad. Sommige gebeeldhouwde koppen kunnen we als
werkelijke portretten beschouwen, zo levendig en realistisch zijn ze bewerkt, b.v.
een kop van Sylla. De prachtigste stukken werden gevonden in één van de winkeltjes
aan de Via dei Pilastri: ze waren samen met andere marmerfragmenten, op een hoop
gelegd; misschien wel met het oog op restauratie ofwel om tot kalk verbrand te
worden. Een klein reliëf, van het type der zgn. Alexan-
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drijnse reliëfs, stelt een amorino voor, een ezeltje berijdend; op de achtergrond zien
we een stadsmuur met poort. Het beeld van een gewapende godin, met aan haar zijde
een kleine Amor, doet denken aan de godin Venus hoewel het iconographisch bezien
ook een voorstelling kan zijn van de oud-italische godheid Nerio.
Het mooiste stuk beeldhouwwerk te Alba gevonden is ongetwijfeld de prachtige
witmarmeren Venus: de godin, halfnaakt, de drapering reikend tot aan de heupen,
komt uit het bad en verzorgt de haartooi. In de compositie vinden we de klassieke
houding en gebaren terug: terwijl het linkerbeen het totale gewicht van het lichaam
draagt, voltooit de rechterarm de essentiële beweging. De linkerschouder helt ietwat,
terwijl het rechterbeen, volledig ontspannen, doorbuigt. Het type is zeer bekend en
gaat waarschijnlijk op een Grieks voorbeeld terug. De Venus van Alba is hellenistisch
geïnspireerd en bewijst andermaal de grote invloed van het hellenisme waarop we
reeds wezen bij de bespreking van de bouwkunst en van het vaatwerk. Talloze andere
vondsten moeten we hier onvermeld laten: marmeren architectuurfragmenten,
kapitelen, friezen, lampjes, bronzen beeldhouw- en vaatwerk, enz.
Wij menen dat deze enkele voorbeelden kunnen volstaan om het grote belang aan
te tonen van deze Belgische opgravingen in Italië. Langzamerhand wordt de sluier
opgelicht welke de vroegste geschiedenis bedekte van deze landelijke romeinse
kolonie; wij zien de stad groeien, gevoed door het hellenisme dat van uit
Groot-Griekenland toestroomt. Nog talrijke problemen blijven onopgelost, nog vele
stadsgedeelten liggen bedolven onder maisvelden en amandelbomen. Wij mogen
hopen dat de volgende opgravingscampagnes langzamerhand het hierboven geschetste
beeld zullen vervolledigen1).

7. Graffito van schip op de cella-muur van San Pietro

1) Voor meer volledige inlichtingen en afbeeldingen kan men volgende werken raadplegen:
het uitvoerige opgravingsverslag verscheen in l'Antiquité Classique 20 (1951), blz. 47-84 en
23 (1954); z.o. Notizie degli Scavi 6 (1951), blz. 248-288; talrijke artikelen van de hand van
Prof. F. De Visscher verschenen in het Bulletijn van de Kon. Acad. van België: 1951, blz.
408-422; 1949, blz. 429-434; 1953, blz. 522-528; 1952, blz. 449-454. Id., Trois campagnes
de fouilles dans l'Abruzze, La Nouvelle Clio è (1952), blz. 87-93 en Id., Trois campagnes
archéologiques au coeur de l'Abruzze, Reflets du Monde, 1952, blz. 1-16. J. Mertens,
L'urbanizzanzione del centro di Albe Fucense, Memor. Accad. Lincei 4, 1953 en Id., in
Wetenschappelijke Tijdingen, 1951, nr 3 en 1952, nr 7.
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Verborgen levens uit de twintigste eeuw (3)
Het onstuimige meisje Alessandra
door Mr A.Th. Mertens
‘Je prie parce que je suis pauvre; je prie parce que j'ai faim et soif; je prie
parce que j'espère. Je prie surtout parce que j'ai besoin d'aimer’. - Aldus
de aanhef van een gebed, opgeschreven en nagelaten door een zeer
welgestelde en ontwikkelde vrouw, een aristocrate uit Sicilië, welke
ongeveer 50 jaar geleden middelpunt was van een artistiek en amoureus
schandaal; maar die, in een winternacht van 1931 eenzaam stervend op
een hospitaalkamertje te Genève als priorin van een Frans klooster, bij
die haar in deze tragische levensgang kenden onuitwisbare herinneringen
achter zou laten: de markiezin Alessandra Carlotti da Garda-di Rudini,
na haar aftocht uit de wereld mère Marie de Jésus O.Carm.
Deze laatste maanden is plotseling nieuw licht geworpen op het bijna
vergeten, verduisterd maar toch zo bewogen en treffend landschap van
dit vrouwenleven. Dankbaar moge hier de gelegenheid worden benut, iets
te vertellen over zulk een eigentijdse Diana, die boetelinge werd en als
een stille heilige stierf.
IN de lente van 1900 stierf op zijn luxueuze villa - een kasteel bijna - aan het
Gardameer de jonge markies Marcello Carlotti da Garda aan pleuritis en acute tb.
Hij had een jaar of zes vroeger een huwelijk ‘in koninklijke stijl’ gesloten met een
der rijkste, schoonste en meest-omworven bruiden van het toenmalige Europa, de
Siciliaanse markiezin Alessandra di Rudini, enige dochter van een Italiaanse
minister-president, en door haar vader eigenlijk voorbestemd tot echtgenote van een
Russisch vorst, groothertog Sergius. De bruid, thuis Sandra geheten (als kind
Sandrina) had echter tot verontwaardiging van haar vader geweigerd, met de
orthodoxe grootvorst te huwen omdat zij dan geacht zou worden, haar katholiek
geloof vaarwel te zeggen. Weliswaar practiseerde zij niet meer sinds zij als opstandig
kind weggestuurd was van het bekende, selecte Franse pensionnaat van Sacré Coeur
op de Trinità dei Monti te Rome, doch haar geloofsovertuiging zat te diep vergroeid
in haar gesloten wezen dan dat zij er (zij het formeel, voor dit Russische huwelijk)
afstand van wilde doen. Haar echtelijk leven met de geletterde aristocraat aan het
paradijselijke Gardameer - markies Carlotti was een humanistisch dichter en filoloog
- leek, uiterlijk, wat men noemt een sociaal succes. Na enkele jaren kwam er een
tweeling (de zonen Antonio en Andrea), en de buitenwereld wist niet beter of op het
prachtige landgoed heerste voorspoed en geluk. De dood van de markies, onverwacht
en ondanks hulp van de beste specialisten van Italië en Frankrijk onweerhoudbaar,
trof familie en vrienden dan ook diep. De jonge markiezin van vier en twintig jaar
bleef langer dan een etmaal als versteend aan het sterfbed zitten, zonder
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klacht of gebaar of traan, ‘als een moeder der Gracchen’; daarna moest men haar
van de dode scheiden.
Markies Carlotti had als jong intellectueel reeds het geloof der vaderen verloren,
en zijn bruid wist dat toen zij met hem trouwde. Het huwelijk was, ondanks de schijn,
minder gelukkig dan zij ervan had verwacht. Haar echtgenoot was een koel, gesloten
dromer die dagelijks uren in zijn bibliotheek doorbracht en moeilijk buiten zichzelf
trad. Zij daarentegen hield, ondanks een harde en ondoorgrondelijke wezenskern,
van spontane uitbarstingen in spel en luxe, van ontladingen in reizen, jacht, zeilen,
en vooral hield zij van een viriel buitenleven met haar paarden en honden. Tegenover
zijn isolement trachtte zij feestelijk of sportief vertier te plaatsen. Zij beiden echter
wisten te blijven in de stijl van het hen toegedachte geluk, zodat practisch niemand
iets besefte van haar gefrustreerd bestaan. Op zijn doodsbed citeerde Marcello Carlotti
haar, inplaats van zich te richten tot de barmhartige Heer van zijn nieuwe leven, de
geliefde dichter Horatius. Zijn laatste zinnen waren brokstukken uit de ode Ad
postumum, zijn laatste vaarwel in de lauwe lentenacht een gefluisterd
Linquenda tellus et domus et placens.... uxor.
Eerst veel later, in 1954, is uit onbekende brieven1) van een uitvoerige correspondentie
tussen de markiezin en een priester (Mgr Franceso Serenelli te Verona) komen vast
te staan, dat mevrouw Carlotti in een opwelling van wanhopige wroeging all'ultimo
momento de pastoor van Garda heeft geroepen, die de laatste sacramenten toediende.
In de lange nachtwake aan het doodsbed, zo heeft zij later bekend, deed haar brein
niet anders dan onbewogen herhalen van de gebeden welke zij zich uit haar jeugd
herinnerde: formules uit het geheugen, doch niet uit de ziel. In de leegte van deze
smart vroeg zij, dat God haar het geloof terug zou geven na zulk een teken gesteld
te hebben. Zij heeft zich jarenlang moreel gekweld gevoeld door deze religieuze
doodsstrijd welke zij parallel met die van haar man onderging, en vele jaren op
antwoord gewacht - totdat dit haar op verpletterende manier ten deel viel.
***

1) In het gezaghebbende Romeinse tijdschrift Civiltà Cattolica verscheen begin 1954, nadat
vele jaren over het levenslot van Alessandra een merkwaardig zwijgen geheerst had, een
opvallende studie van Pater D. Mondrone S.J., getiteld ‘Van de Capponcina naar de Carmel’
(Rome, 13 Februari 1954, blz. 415-432). Hieruit bleek, dat de auteur in de zomer van 1953
uit Catania op Sicilië een omvangrijk manuscript ter visie ontvangen had van de schrijfster
Lucy Napoli Prario, ontwerp voor een geheel nieuw boek over de markiezin. Pater Mondrone
baseerde zijn enthousiaste analyse van haar leven geheel op dit manuscript. Zijn studie werd
door het bekende maandblad The Month (Londen, Juli 1954, blz. 5-17) in een bewerking
van L. Bellanti overgenomen, en met de hierboven vermelde gegevens over de dood van de
markies Carlotti vermeerderd welke noch in het Civiltà-artikel, noch in de latere boekuitgave
voorkomen. Dit boek verscheen enkele maanden later bij Mondadori (Milaan, December
1954, 385 blz., prijs 2500 lire) in de bekende reeks Le Scie, waarin tal van memoires en
biografieën geplaats zijn, o.a. van Eisenhower, Goebbels, Lenen, Churchill, Fermi, Tolstoi,
Nansen, Koestler: zoals men ziet een variërend gezelschap voor een verborgen levende
kloosterlinge. Vgl ook noot 4.
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Alessandra Carlotti-Rudini was nu, als gezegd, vier en twintig, schatrijk en mooi.
Zij voelde niets voor een teruggetrokken weduwstaat. Extravagante zelfstandigheid
was van kind af kenmerk geweest harer constitutie. Na de obligate
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rouwperiode liet zij haar kinderen achter in de hoede van een gouvernante en
onderwijzer, haar bezittingen onder hoede van een rentmeester, en met een vertrouwd
koetsier en een kamenier vertrok zij per rijtuig naar de Franse Rivièra. In badplaatsen,
casino's en luxe-hotels trok ‘la charmante petite marquise’ spoedig aandacht van de
happy few die aan Europa's Zuidkust rond de eeuwwisseling geest en geld trachtten
te doden. Verveeld reisde zij verder, door de Midi, naar Pau en de Spaanse terminal
San Sebastian. Daar ontmoette zij geheel onverwachts een Engelse jeugdvriendin,
miss Evelyn D.F. welke zij eens had leren kennen in St. Petersburg, waarheen zij
haar vader (toen nog minister van buitenlandse zaken op dienstreis) had vergezeld
als kind. Sandrina was met Evelyn in schriftelijk contact gebleven. De jonge Engelse
was even rijk en onafhankelijk als de Italiaanse weduwe. Beide vrouwen besloten,
een eindweegs samen op te trekken. Evelyn bleek in bezit van een schitterend
privé-jacht, dat op de reede van San Sebastian lag met voltallige bemanning. Aan
boord van dit schip reisde het tweetal - een voor die tijd ongewone geste van
vrouwelijke onafhankelijkheid - via Gibraltar naar Casablanca, vanwaar besloten
werd, een romantische tocht te ondernemen door bergen, hoogvlakten en woestijnen
van Marokko. Dat was in de winter van 1900/1901. Enkele maanden later zou een
ander, eertijds verwend en in excessen opgegroeid, zoeker datzelfde deel van
Noord-Afrika opnieuw betreden; een arm, verwaarloosd monnik. Hij was door het
gebied, waarin Sandrina en Evelyn nu reisden, 15 jaar vroeger al eens getrokken als
de Franse cavalerieluitenant graaf Charles de Foucauld2).
Geheel alleen, als enige blanken - en vrouwen, daarenboven - togen de Italiaanse
en de Engelse met een convooi van gidsen, drijvers en lastdieren de woestijn in,
gelijk een tafereel uit een miserabele avonturenfilm. Ze kwamen terecht in hinderlagen
en overvallen, brachten enkele malen het leven er nauwelijks af, kampeerden als
nomaden in tenten beschermd door schildwachten die allerminst betrouwbaar bleken,
hielden meditaties onder brillante sterrenhemel, en belandden tenslotte bij een
mohamedaans kluizenaar, een woestijnheilige waarheen een der gidsen (die
Alessandra's monologen over God en eeuwigheid meende begrepen te hebben) haar
gevoerd had. Deze Marabu, die haar op welhaast telepathische wijze benaderde en
feiten uit haar verleden ophaalde zonder dat zij de man ooit gezien kon hebben,
voorspelde haar nu in gebroken Frans een toekomst van grandiose luxe, uitspatting
en liefde - én een toekomst van uiterste armoede, lijden, ontbering, eindigend in barre
koude op een schitterend-witte berg. De mijmeringen van de oude, wijze eremijt
maakten een diepe indruk op de zoekende vrouw, zodat zij de romantische

2) Het itinerarium van Frère de Foucauld is door P. Gorrée zeer nauwkeurig gereconstrueerd.
In Augustus 1900 keerde hij terug van Jeruzalem naar Marseille, reisde via Parijs en Milaan
naar Rome - waar hij tegelijk met Alessandra vertoefde - en begaf zich einde September naar
zijn Abdij Notre Dame-des-Neiges. Op 9 Juni 1901 werd hij te Viviers priester gewijd, op
10 September arriveerde hij in Algiers vanwaar hij zich voorlopig begaf naar de
Trappistenabdij Staouëli aan de grote weg naar Oran, wachtend op de vergunning voor Beni
Abbès. In het jaar van Alessandra's intrede bij de Carmel kruisen hun wegen zich nogmaals:
Frère Charles bezoekt, komend uit Tamanrasset, tussen 15 Februari en 15 Maart 1911 kort
Marseille, Parijs, Nancy, Dyon en Lyon. Vgl Georges Gorrée, Sur les Traces de Charles de
Foucauld (Grenoble, 1947) pp. 149, 267. Van het Marokko waar Alessandra toen reisde, in
‘la belle époque’, geeft Michel Carrouges een scherp beeld in zijn prachtige Charles de
Foucauld explorateur mystique (Parijs, 1954) pp. 147-153.
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woestijntocht afbrak en via Rabat terugkeerde naar het familiekasteel aan het
Gardameer.
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Hier trok zij zich terug op een program van studie en sobere ascese. Ze leerde Latijn
en Grieks om de werken van Augustinus en de Vaders in oorspronkelijke uitgaven
te kunnen lezen. De diepten van het geloof en de vaste bodem van religieuze zekerheid
- indien die bestond - zou ze met haar critische geest en onafhankelijk karakter zélf
exploreren, dat was het voornemen, op de geestelijke ontdekkingsreis in Afrika
opgevat. Zij dreef het ‘objectieve’ onderzoek zo ver, dat ze naast Thomas van Aquino
en Teresa van Avila ook de en vogue zijnde werken bestudeerde van het nieuwe
rationalisme en de agnostische wijsbegeerte, van protestantse en modernistische
godgeleerdheid. Hegel, Strauss, Nietzsche las zij naast Bossuet en Harnack, de
Evangeliën naast Tyrrell en Loisy. Lange, eenzame maanden sloot zij zich op in de
bibliotheek van haar man, onderbroken door korte reizen naar Parijs, Milaan, Rome,
Verona, waar zich haar geestelijke raadsman Don Francesco (Mgr Serenelli) ophield,
die in een uitvoerige correspondentie leiding trachtte te geven aan deze begaafde en
geplaagde pupil.
Goed twee jaar, tot 1903, gingen zo voorbij. Op een avond had zij in een hotel te
Verona een lange discussie over haar geestelijke pelgrimage met een schoolvriendin,
de gravin Elsa di Sant-Elia. Het gesprek eindigde 's nachts met een min of meer
abrupte opmerking van Elsa: Breek toch die hoogmoed af, probeer te worden als het
kind dat biecht spreekt en te communie gaat, en verzoen je met God door je zo, als
elke nederige christen, te onderwerpen.
Op haar hotelkamer vond Alessandra een klein gebedenboekje, De Psalmen, en
bij de verzen
Legem pone mihi Domine, in via Tua
et dirige me in semitam rectam
viel haar besluit, te verwezenlijken wat zij enkele jaren vroeger tijdens een
ondoorgrondelijk heldere sterrennacht in de woestijn plechtig had beloofd: ‘Indien,
o Heer, ik nog ooit zal kunnen zeggen uit de grond van mijn hart: Ik geloof, dan zal
ik u alles van mijzelf offeren en al wat mij dierbaar is; ik zweer u dat ik dan niets,
niets, niets terug zal houden’. - Toen de vriendin Elsa volgende ochtend naar de mis
gegaan was, zag zij tot haar diepe ontroering Alessandra, wit en onbewogen, tussen
de andere gelovigen van de communiebank komen. Zij had, in die ene nacht, haar
belofte ingelost. Vroeg in de ochtend was zij gaan biechten, en toen Elsa de kerk
verliet zat haar trotse vriendin onopgemerkt in een hoek, op de plavuizen geknield,
gebogen voor een kruisbeeld. Een nieuwe monoloog met de God van haar jeugd was
begonnen. Doch haar uur scheen nog niet geslagen. Integendeel - de plotselinge
verzoening was het voorspel van een onvoorziene omweg, een cataract van
misstappen. De woestijnkluizenaar zou spoedig het eerste deel van zijn profetie in
vervulling zien gaan.
***
Op een avond in de lente van 1903 ontmoette onze markiezin Alessandra
Carlotti-Rudini in de foyer van een theater te Rome de 40-jarige dichter Gabriele
d'Annunzio, in die periode de meest bekende en meest omstreden kunstenaar van
Italië, en een van de grootste play-boys van het toenmalige turbulente Europa.
D'Annunzio was reeds op het hoogtepunt van zijn faam als romancier en
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toneelschrijver. Zijn schandaalreputatie op het gebied van vrouwendienst - hij had
zojuist de legendarische actrice Eleonora Duse verlaten - en schuldenmaken zou veel
later door die van oorlogspropagandist, piloot, vrijbuiter en
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fascistisch querulant worden geëvenaard. In gedrag en optreden was hij een verfijnd
barbaar, in zijn literaire grootsprekerij echter voerde hij een zweem van het geniale.
Ziehier hoe d'Annunzio's toenmalige secretaris Tomas Antongini, die later tussen
een woud van biografieën en anecdotes voor het beste boek over zijn meester zorgde3),
de ontmoeting beschreef van ‘deze twee vulkanen’. Zij, Alessandra, ‘was blond en
zeer groot, met twee immens blauwe ogen die door een strenge zoetheid geïllumineerd
schenen, een onverschrokken Amazone van onvergelijkelijke gratie en intelligentie,
en van een geraffineerde eruditie’. Zij had er zeer tegenop gezien, de beroemde
dichter te ontmoeten ‘omdat zij hem haatte, als mens zowel als schrijver; haatte zoals
een uiterst persoonlijke en gecultiveerde vrouw haten kan wanneer zij een man
verafschuwt, dat wil zeggen met heel haar hersens, heel haar hart, heel haar
zenuwstel’.
Ondanks deze pre-occupatie (of misschien: dank zij?), viel de Amazone om. Na
de eerste ontmoeting te Rome kwam zij hem opnieuw tegen bij een muziekavond te
Milaan, op 6 Mei 1903, en nogmaals bij het trouwfeest van een broer, op welke
bruiloft d'Annunzio als getuige fungeerde. (Alessandra had drie broers, waarvan een
jong stierf en een ander als oorlogsvlieger sneuvelde in 1916). Deze twee tegenpolen
- een jonge, militante, hooghartige weduwe en een bizarre, zelfingenomen genius voerden enkele weken lang schriftelijke en mondelinge schermutselingen, toen
capituleerde de vrouw, en verhuisde zij van haar villa aan het Gardameer naar de
fameuze woning van de dichter La Capponcina bij Florence. De stormachtige liaison,
waarover in de praatcirkels van heel ‘wel-geïnformeerd’ Europa schandaal gesproken
werd, duurde van October 1903 tot Januari 1907. Zij begon, als gezegd, op de bruiloft
van Alessandra's broer Carlo met Dora Labouchère te Florence, onder fervent protest
van het slachtoffer: ‘U had zeker gedacht, Maestro, in mij nieuwe olie te vinden voor
de vlammen van uw vuur, maar gij vergist u, ik ben voor uw grand amour niet te
vinden, nu niet en nooit niet. U ziet mij voor een nachtigaal aan, doch ik ben iemand
die zich alleen hecht aan paarden en jachthonden. Laat mij met rust...’
Lucy Prario, de schrijfster van de nieuwe biografie4) van Alessandra, wijdt
3) D'Annunzio stierf plotseling aan hersenbloeding op 1 Maart 1938. Zijn secretaris had, na 30
jaar dienst, in 1933 een omvangrijke biografie voorbereid, die bij de firma Stock te Parijs
gedeponeerd lag. Het boek, 650 bladzijden groot, verscheen reeds in de zomer van 1938,
getiteld D'Annunzio inconnu. Over Alessandra wordt, zonder naam te noemen, gesproken
van blz. 365-370. Haar dood is hier foutief weergegeven. Een Italiaanse vertaling, Vita segreta
di Gabriele d'Annunzio kon eerst na Mussolini's dood verschijnen (9de druk 1953), en wel
in de zelfde reeks Le Scie als de biografie van Alessandra welke ons hier bezig houdt.... Over
secretaris Tomas Antongini verscheen destijds een interessant feuilleton in De Tijd (20
October 1938) ‘De dode van Vittorial’.
4) De in noot 1 genoemde levensbeschrijving van Lucy Prario, vertrekpunt van een hernieuwde
en gelukkige publiciteit omtrent Alessandra's fascinerend leven, draagt de ietwat zoete titel
Tre abiti bianchi per Alessandra (‘Drie witte gewaden voor Alessandra’ - waarmee bedoeld
zijn haar communiejurk, haar bruidsjapon en haar kloosterhabijt). Heel het boek van signora
Prario lijdt trouwens, ondanks tal van treffende gegevens en belangrijke briefcitaten, aan
romantische vertroebeling en sentimentele klimop. Men moet het helaas tot het
‘Courths-Maler-genre’ in kerkhistorie en biografie rekenen; op dit punt verschillen wij beslist
in appreciatie met Pater Mondrone. Hoe zou dit fantastische materiaal gehanteerd zijn door
auteurs als Evelyn Waugh (Edmond Campion), Marcelle Auclair (Teresa van Avila), Ida
von Görres (Therèse van Lisieux), John Brodrick (Franciscus Xaverius) of Anne Freemantle
(Charles de Foucauld). De enige andere, onvolledige doch beter geschreven biografie
verscheen in het jaar van Alessandra's dood van de hand van haar vroegere huiskapelaan
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aan de onverklaarbare val van haar heldin niet minder dan 75 bladzijden van een
hoofdstuk, getiteld Vertigine (duizeling). Daarbij wordt gebruik gemaakt van niet
eerder gepubliceerde brieven tussen Alessandra, d'Annunzio en monseigneur Serenelli.
‘Het zou, aldus de commentator in The Month (Juli 1954), vergeeflijk zijn indien de
schrijfster hier gedwaald had door overdaad of tekort in het behandelen dezer trieste
periode. Doch temidden van zovele absurditeiten en extravaganties.... weet zij haar
verhaal te doen met bekoorlijk onderscheidingsvermogen: Her delicacy and lightness
of touch never fail. Not once does she yield to the temptations of realism or overstep
the bounds of reticence and good taste’.
Verontwaardiging van familie en vrienden trotserend, haar beide zoontjes naar
het bekende internaat der paters Jezuïeten te Mondragone afschuivend, landgoed en
personeel in de steek latend, associeert de markiezin zich dus met de dichter om in
Florence, in Rome, op Marina di Pisa en elders een leven van ‘oriëntaalse
buitennissigheid en luxe’ in te zetten. Het geld stroomt als water. Bij La Capponcina
laat ze kennels voor haar lievelingshonden en een stoeterij inrichten voor de Arabische
hengsten, door haar en de maëstro bereden. Ze houdt geüniformeerde lakeien en in
witte zij geklede diensters bij het dozijn, heeft op een gegeven moment niet minder
dan 20 renpaarden in training, verzamelt kostbare antiquiteiten en kunstschatten als
in een gril, om hen later weer weg te schenken; laat zelfs een tijdlang haar
lievelingspaarden ‘Malatesta’ en ‘Tobruk’ op Perzische tapijten slapen. Vrienden
die haar tot matiging trachten te brengen bruskeert ze in openbare drinkgelagen, of
ze jaagt hen het huis uit. Voor de boulevardpers van West-Europa levert ze een serie
van schandalen als geen journalistieke gangsters pakkender konden uitdenken. Haar
ontstelde vader roept ze woedend haar à chacun sa vie toe, en met een zinspeling op
diens evenmin onberispelijke jeugd en deugd: ‘U bent vergeten dat ik uw dochter
ben’5).
Met zijn bekende smaak voor klassieke en mythologische geplogenheden doopt
d'Annunzio zijn minnares Nikè, onder welke naam zij herhaaldelijk in zijn onstuimige
verzen en brieven figureert. Crises van jalouzie, als de dichter elders vrouwen betovert
of verovert, wisselen af met luxueuze reizen en feesten, met jachtpartijen en weken
van vlucht, van nieuwe samenzweringen der ‘twee tegen geheel de wereld’. Totdat
de onoverwinbare Nikè plotseling door een

Gaston Gorel: Marquise et Carmélite (Parijs, 1931). Helaas trok dit boek vrijwel geen
aandacht.
5) Ouders van Alessandra waren Antonio Starrabba markies di Rudini uit Palermo en Marie
gravin de Barral de Montauvrard, een Française wier moeder weer van Griekse adel stamde.
Vader di Rudini was een bekend politicus, conservatief partijleider, prefect van Palermo,
later parlementsvoorzitter te Rome en meerdere malen minister. Hij nam op reizen naar
Engeland, Scandinavië, Rusland, de Balkan zijn kinderen mee, die zodoende reeds vroeg
een Europese opvoeding genoten. Zijn familie was de grootste grondbezitster van Sicilië.
Alessandra woonde in haar jeugd op de diverse familiebezittingen: een paleis te Palermo,
een kasteel aan de zuidkust; villa's te Rome, Gaeta, Florence en Parijs. Het leven was einde
vorige eeuw op Sicilië nog volstrekt feodaal, Palermo een hoofdstad van heren en slaven.
Een meesterlijke beschrijving van stijl en volk geeft Vincent Cronin in zijn Siciliaans reisboek
The Golden Honeycomb (Londen, 1954) blz. 167, 239 v. Men kan zich slechts een levensloop
als die van Alessandra indenken, indien men een voorstelling heeft van het milieu en de
episode waar zij uit stamt.
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zware ziekte getroffen wordt, die, na in ijltempo opgeroepen specialisten en
professoren naar de villa bij Florence, haar naar een privé-kliniek voert. Is dit een
nieuw keerpunt van haar bestaan? Twee operaties, op leven en dood, zijn
achtereenvolgens nodig om haar te redden. De verwende dichter wijkt niet van het
ziekbed, en is binnen enkele weken - zo getuigt de verbaasde Antongini, zijn secretaris
- van een hulpeloos niksnut veranderd in een toegewijd en zorgzaam verpleger. De
kwaal sleept zich meer dan twee lange jaren voort. Meer dan eens keert het
doodsgevaar terug. In uiterste nood vraagt Alessandra eenmaal om een priester. Deze
weigert te komen voordat zij haar liaison beëindigt. Zij gaat er niet op in. Nogmaals
laat ze een ander zielzorger vragen, haar te bezoeken, doch ook hier is de reactie
negatief. Vreesden de kerkelijke autoriteiten, voedsel te geven aan bepaalde verwijten
indien zij een priester toestonden, zich in zulk een ergerniswekkend décor te begeven?
Het is aan te nemen, dat men een dergelijke situatie in onze huidige tijd anders
beoordeelt. Hoe het ook zij, de gedwongen verlatenheid en mistroostigheid, waarin
zij zich allengs gedompeld wist, brachten de onontkoombare inkeer. Ook de uiterlijke
omstandigheden - dreigend faillissement vanwege de krankzinnige verspilling van
het familiekapitaal - legden een drastische beslissing op. Begin 1907 verliet Alessandra
het Florentijnse verblijf, om naar Garda terug te keren als een grondig veranderde
vrouw, ‘de schaduw van haar vroeger wezen’6).
Tot een vriendin, die haar in het hospitaal bezocht, had zij eens schertsend gezegd:
‘Natuurlijk kan dit leventje niet doorgaan, er moest een einde aan komen. Op een
goede dag zal ik verdwijnen om Carmelites te worden. Ik weet dat een Carmel de
enige plaats op aarde is, waar ik thuis hoor’. Ook dit werd als een gril beschouwd.
Maar thuisgekomen in haar eigen woning, hervatte Alessandra temidden van de
materiële, morele en physieke ruïnes van het naaste verleden de draad der studie,
enkele jaren vroeger losgelaten. Zij las, dacht en zocht intenser dan ooit, zonder
nochtans te kunnen bidden. Met Mgr Serenelli werd opnieuw contact gelegd, en deze
vaderlijke vriend zorgde ervoor dat vanaf zomer 1909 een huiskapelaan de geestelijke
leiding der markiezin en van haar beide zonen op zich nam, de Franse priester Gaston
Gorel. Na tal van moeizame gesprekken en discussies, waarin de argumenten van
deze zielzorger schenen dood te lopen op de weifelende geesteshouding zijner
intelligente tegenspeelster, gaf abbé Gorel haar de simpele raad, op te houden met
lezen en studeren maar een bedevaart naar Lourdes te ondernemen.
Zo trok Alessandra in Februari van het jaar der genade 1910 opnieuw naar de
Rivièra, ditmaal met een ander reisdoel. Na enkele maanden oponthoud in baden
wintersportplaatsen, in gezelschap van haar nichten prinses Hohenlohe en prinses
Moncada, trok zij einde Juli naar het pelgrimsoord in de Pyreneeën.
6) Na scheiding van Alessandra had d'Annunzio nog meerdere liaisons: met een Florentijnse
aristocrate die de hoofdpersoon (Isabella Inghiramini) voorstelt in zijn befaamde roman
Forse che si, forse che no; met de Russische gravin Nathalie de Golubiev, die onder het
pseudoniem Donatella Cross zijn Italiaanse romans in het Frans vertaalde; met een in Parijs
ontmoette Nederlandse, welke door de dichter ‘Stella’ gedoopt werd. In een posthuum
(Florence, 1939) uitgegeven collectie liefdesbrieven Solus ad solam aan ‘Isabella’ beschrijft
d'Annunzio menig detail van zijn verhouding tot Alessandra. Deze publicatie werd nog in
1939 door de kerk op de Index geplaatst. Ook in later door Pierre Pascal gepubliceerde
correspondentie van de dichter met Donatella Cross (Montreux, 1944) wordt weer gesproken
over de uitzinnige jaren met ‘Nikè’.
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‘En hier brak het geloof als een fontein open uit de diepten, haar ziel overstromend’.
Getuige van de onmetelijke ellende der smekende zieken en sommige hopelozen,
maar ook van het onpeilbare vertrouwen van zovele lijdenden en de berusting van
ongeneeslijken; getuige ook van een mirakel dat door mevrouw Prario uitvoerig
wordt gereconstrueerd, ondergaat hier Alessandra de bevestiging van wat zij zovele
jaren zocht en wist - een emotie die ook velen onzer bij het bezoeken van de grot en
de ziekenzegening hebben ondergaan. In een uitvoerige brief, vanuit Nice op 10
Augustus 1910 aan haar leidsman abbé Gorel gezonden, verhaalt de markiezin in de
bewogen en toch zakelijke stijl, haar zo eigen, wat deze zoekster in Lourdes
overkomen is:
Tutta la vita vivrà nella mia anima il ricordo delle grida di fede e di
speranza che udii sprigionarsi da quella folla di credenti dinanzi al SS.
Sacramento....
Met haar kinderen brengt ze nog enkele vacantieweken door te Genua en Alessio,
elke morgen de mis bijwonend en zich verdiepend in de schoonheden van liturgie
en kerkelijke kunst. Haar besluit is nu hecht verankerd. Zij zal in de Carmel treden.
Teruggekeerd in haar villa aan het Gardameer, vraagt zij aan kardinaal Baccilieri
van Verona toestemming om het Allerheiligste te mogen bewaren in de huiskapel.
Ze onderwerpt zich aan een streng studieschema, en brengt de Carmelitaanse
voorschriften van vasten en boete in practijk. Er wordt gecorrespondeerd tussen de
Villa Carlotti-Rudini en de Franse Carmel van Paray-le-Monial. Men toont ginds de
gebruikelijke reserve, doch de brieven uit Garda houden aan. De markiezin reist naar
Lyon en brengt vandaar een bezoek aan het klooster harer keuze in Paray. Bij
thuiskomst is haar beslissing vaster dan ooit, in de heilige wetenschap dat de plaats
van haar tweede leven op aarde voorbestemd was: achter de muren van een vergeten
klooster, naamloos, in de ‘woestijn der stilte die het hart uitmaakt van de eigen ziel’7).
Het tempo, waarin Alessandra haar vroeger bestaan liquideert, regelingen treft met
notarissen, opvoeders van haar zonen Antonio en Andrea, met familieleden en
personeel, de aandrang welke zij uitoefent op toestemming tot intrede in de Carmel
(of door derden laat uitoefenen), dit alles doet de bezorgde pastoor der Gardaparochie
opmerken: ‘Onze goede markiezin eindigt nog eens in een gekkengesticht indien zij
niet als heilige sterft’.
Hij kon niet weten dat ook dit een profetie was, zoals tien jaar vroeger de oude
Marabu in een Marokkaanse woestijn het visioen had opgeroepen over een hoge,
koude berg. Want het ‘verborgen leven’ van Alessandra eindigt hier, bij zijn eigenlijke
begin, daar waar dat van elke contemplatieve kloosterling voor ons werelds oog
begint en verdwijnt.
7) Vgl de edele beschouwing van Pater Bruno de Jésus-Marie O. Carm., ‘La Chartreuse et le
Carmel’, in Ma joie terrestre (Etudes Carmélitaines, Parijs, 1947) blz. 203-215, en het in de
Sahara van Pater de Foucauld geschreven commentaar over Marie des Valleés van Emile
Dermenghem, in dezelfde reeks, Le Coeur (E.C., Parijs, 1950) blz. 225 v. Laatstgenoemde
auteur publiceerde vroeger reeds La vie admirable et les révélations de Marie des Vallées
(Parijs, 1926), vooral boek II. De bekende bekeerling en ‘ziener’ Adolphe Retté woonde
gedurende twee jaren tegenover de Carmel van Paray ten tijde van het prioraat van Alessandra.
Rodolphe Hoornaert, Les expériences mystiques d'Adolphe Retté (Parijs, 1945) p. 158 v.
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Nog twintig jaar leidde zij, als zuster Marie de Jésus, het nieuwe bestaan. Haar
vroegere leven stierf af op een wijze, zo bitter als het een moeder maar treffen kon:
tweemaal werd zij uit de stilte van haar cel teruggeroepen naar Italië, waar
achtereenvolgens haar kinderen aan tuberculose overleden. Beide malen werd zij
herinnerd aan haar belofte, niets van zichzelf te zullen behouden in het nieuwe offer,
gebroken neerknielend aan ziekbed en doodsbed der jongens. Doch daarna begon
de bloei der verovering en vermeerdering: de stille Italiaanse Carmelites met de
vreemde levensloop werd door haar Franse medezusters verkozen tot
novicenmeesteres, dan tot priorin. De Carmel van Paray werd uitgebouwd en vergroot,
nieuwe roepingen stroomden toe, het huis kon de novicen niet meer bergen. Mère
Marie werd belast met de stichting van een tweede Carmel te Valenciennes, een
derde op Montmartre in Parijs (waar zij wederom priorin werd - in hetzelfde
stadskwartier waar zij voorheen als gelukskind met haar aristocratische vrienden was
gefêteerd), een vierde in Le Reposoir, in de beroemde, verlaten Karthuize die sinds
de uitdrijving van 1901 had leeggestaan.
Daar, in de woeste eenzaamheid van de Haute Savoie, stichtte zij naar haar
hartewens een laatste ‘Carmel op de berg’. Op onderzoek naar mogelijkheden om
dit vervallen klooster te betrekken, werd zij bij een winterse tocht in de bergen ziek,
‘uitgeput en verblind’, zoals de Marabu voorzegd had. Overgebracht naar een kliniek
in Genève, trachtte men haar door een spoedoperatie te redden. Het mocht niet zijn.
In de nacht van 1 op 2 Januari 1931 stierf zij, zonder gezellinnen, alléén en buiten
de dierbare clausuur, in een vreemde stad. Haar laatste gebed was: Domine, siamo
a casa.... ‘Heer, eindelijk zijn we thuis’.
***
N.B. Er bestaat slechts één, doch zeer bijzonder, boek van Alessandra, anoniem
uitgegeven en daarom zo goed als onbekend. Tien jaar na haar intrede in de Carmel
van Paray publiceerde zij (zonder vermelding van de schrijfster) een biografie van
de stichteres van haar Huis: Mère Marie de Jésus, fondatrice et prieure du Carmel
de Parag-le Monial (1853-1917), uitgegeven bij het plaatselijke klooster in 1921. In
dit van diepe bewondering en inzicht getuigende boek legt Alessandra ook haar eigen
opvattingen open. Een Italiaanse vertaling verscheen bij de Pia Societa S. Paolo,
Alba. 1927. Beide uitgaven zijn niet herdrukt, en dus helaas moeilijk vindbaar. Vgl.
Civiltà Cattolica (Rome, 1954) pp. 416. - Volledigheidshalve verwijzen we
belangstellenden naar enkele inspirerende parallel-beschrijvingen: Francois Mauriac's
Sainte Marguérite de Cortone (Parijs, 1945); het prachtige essay van Paul Claudel
over de bekeerlinge Eve Lavallière in zijn Trois Figures Saintes pour le temps actuel
(Parijs, 1953) pp. 87-130; en vooral naar de Dialoques des Carmélites van Georges
Bernanos, geschreven in Tunis in de winter van 1947-1948 en sedert de
theater-opvoeringen van Mei 1952 in tienduizenden exemplaren over de wereld
verspreid.
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Politiek Overzicht
Internationaal
SIR WINSTON CHURCHILL heeft op 5 April 1955 een punt gezet achter zijn
schitterende politieke carrière. Wel blijft hij lid van het Lagerhuis, maar het is de
vraag of zijn woord bij zijn partijgenoten, om niet te spreken van zijn tegenstanders,
dezelfde indruk zal maken als toen hij stond op het hoogtepunt van zijn macht.
Hoewel de omstandigheden geheel anders lagen dan toen Bismarck van het toneel
verdween, heeft ook zijn aftreden als premier een schok veroorzaakt bij de millioenen,
die aan hem de herwonnen vrijheid te danken hebben. Bij deze gelegenheid hebben
de bladen van heel de wereld, behalve de Russische en de Engelse pers, welke laatste
door een langdurige staking verhinderd was, de veelvuldige gaven van de grote
staatsman gehuldigd. Het lag voor de hand, dat zijn familielid, door hem gevormd,
Sir Anthony Eden, de opvolger werd. De ‘perfect English gentleman’ is, in
tegenstelling met zijn voorganger, nóch een brillant schrijver, nóch een boeiend
redenaar, nóch een geweldenaar, doch hij is een handig parlementarier, die zijn kracht
weet te zoeken in het gebruik van welgevormde zinnen en een ontwapenende
hoffelijkheid. Zijn diplomatieke activiteit in verschillende landen en op internationale
conferenties heeft hem in alle kringen hoogachting bezorgd en veel bijgedragen tot
het prestige van Groot-Brittannië. Evenwel heeft hij het Foreign Office overgedragen
aan de intellectueel MacMillan. Enkele weken later deelde de nieuwe premier mee,
dat hij algemene verkiezingen uitschreef tegen 26 Mei. Deze vervroegde verkiezingen
- regelmatig zouden zij pas in October 1956 plaats moeten grijpen - waren nodig,
omdat onderhandelingen op hoog niveau het best kunnen gevoerd worden door een
Britse regering, die een nieuw mandaat van het volk heeft gekregen. Het tijdstip leek
trouwens gunstig voor de conservatieven wegens de uitslag der laatste verkiezingen.
Waarnaar Churchill, als bekroning van zijn werk gedurende zijn premierschap
constant gestreefd heeft: door overleg op het hoogste niveau tot een vreedzaam
vergelijk met de Sovjet te komen, wordt zijn opvolger in de schoot geworpen.
Aan Oostenrijk, dat door de ‘Anschluss’ gedwongen in oorlog was geraakt, was
een ‘Staatsverdrag’ beloofd, dat door de tegenwerking van het Kremlin, tien jaren
effectloos bleef. In 1949 kwam het concept gereed met harde concessies van de zijde
van Oostenrijk. Maar Molotof verklaarde toen, dat de kwestie-Oostenrijk tegelijk
met de Duitse moest worden afgesloten. In 1952 poogden de westerse mogendheden
althans een ‘verkort staatsverdrag’, waarbij de Russische eisen omtrent de z.g. ‘Duitse
activa’ apart werden gehouden, tot stand te brengen. Ook dit werd afgewezen en de
impasse bleef bestaan tot in 1955 een Oostenrijkse delegatie naar Moskou werd
ontboden en over de hele linie haar wensen vervuld kreeg. Deze toegefelijkheid
kwam zo onverwacht en was zo verrassend, dat het juichende Wenen de teruggekeerde
kanselier Raab als een triumphator inhaalde. Volgens de gemaakte afspraak, die door
de andere drie bezettende mogendheden nog moet worden goedgekeurd, verkrijgt
Oostenrijk zijn volledige onafhankelijkheid terug onder voorwaarde, dat het zich
nooit bij Duitsland zal aansluiten en geen internationale militaire verdragen zal
aangaan. Dus een neutraal land zal blijven. De buitenlandse bezettingen zullen vóór
einde December, wanneer het Staatsverdrag in werking zal treden, het Oostenrijks
gebied verlaten. Voorts krijgt Oostenrijk alle door Russen beheerde ondernemingen,
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sinds de oorlog in gevangenschap zijn gehouden, in vrijheid worden gesteld. Het is
begrijpelijk, dat na tien lange jaren van chicanes het volk enthousiast en de regering
over het bereikte resultaat meer dan tevreden is. Buiten Oostenrijk vraagt men zich
echter af hoe deze plotselinge omzwaai in de Russische politiek te verklaren? In de
koude oorlog tussen Oost en West is Oostenrijk voor Moskou niet meer dan een pion
van ondergeschikt belang. Van meer gewicht is de politieke toekomst van Duitsland.
Adenauer en de westerse geallieerden hebben, onbekommerd over de Russische
dreigementen, de Parijse verdragen aanvaard. Het verdrag met Oostenrijk is de laatste
stormloop tegen deze verdragen. Want het Kremlin weet, dat de neutralisering van
Oostenrijk een lokmiddel is voor de Duitse socialisten om hetzelfde te krijgen, terwijl
ook in Frankrijk bij velen de stemming heerst de voorkeur te geven aan een neutraal
boven een bewapend Duitsland, alle Nato-plannen ten spijt. Daarom heeft Adenauer
zich gehaast de Duitse ratificatie naast de Amerikaanse te deponeren.
De conferentie der ‘Grote Vier’ zal voorafgegaan worden door een vóór-overleg
van de vier ambassadeurs te Wenen. Om een gesloten front te vormen kwamen Pinay,
MacMillan en Dulles in Parijs bijeen ter bespreking van concrete plannen, niet alleen
over Oostenrijk, maar ook over de Duitse hereniging, die Adenauer van zijn standpunt
uit te Parijs nader zal toelichten. Daarna kan de Viermogendheden-conferentie plaats
vinden.
Indien de conferentie te Bandung van de A.A.-staten, uit louter kleurlingen
bestaande, als een volledige bedoeld was, zouden er meer dan 29 staten aanwezig
zijn geweest. Wegens hun ‘koloniale’ status werden echter niet uitgenodigd Algerië,
Malakka, Marokko en Tunesië. Het ‘tijdelijk’ gesplitste Korea kwam niet in
aanmerking, het nationalistisch Formosa werd geweerd om Tsjoe en Lai niet te
ontstemmen en om de Arabische staten niet te verbitteren onderging Israël hetzelfde
lot. De Midden-Afrikaanse federatie van N.- en Z.-Rhodesië en Nyassaland, hoewel
uitgenodigd, onthield zich van deelneming. Zodoende waren er, politiek gesproken,
drie stromingen kenbaar: de communistische van China en N.-Vietnam, de
anti-communistische van Turkije, Irak, Pakistan, de Philippijnen en Japan en de
‘neutrale’ van vreedzame coëxistentie, onder leiding van Nehroe, waartoe Birma,
Egypte en (voorlopig?) Indonesië kunnen gerekend worden. Aan Soekarno viel als
gastheer de eer te beurt de conferentie te mogen openen. Verzwijgend wat in zijn
eigen land gebeurde, kwam hij op voor verdraagzaamheid, bezorgd om te waken
voor de vrede, waarvoor 1.500.000.000 mensen, in deze bijeenkomst
vertegenwoordigd, hun morele krachten mobiliseren. Fel trad hij op tegen kolonisatie,
die in welke vorm ook, een ‘duivels iets’ is. Van de vijf punten der agenda:
economische samenwerking, culturele samenwerking, rechten van de mens en
zelfbeschikking, vraagstukken van afhankelijke volken, bevordering van de
wereldvrede en samenwerking stond ‘kolonisatie’ in het brandpunt der besprekingen.
De westers georiënteerde delegaten wezen op de nieuwe vorm van kolonisatie door
de Sovjet toegepast. Jamali van Irak trok te velde tegen de naoorlogse expansie van
Rusland in Europa en zelfs tot in het Aziatisch Turkestan. Romulo van de Philippijnen
waarschuwde de vertegenwoordigende landen tegen ondermijnende activiteiten, die
van uit het buitenland (Rusland) geleid worden. En Kotelawala van Ceylon stelde
de vraag of de landen achter het ‘IJzeren Gordijn’ geen koloniën van de Sovjet-Unie
waren? En wat gebeurde er achter het bamboe gordijn? ‘Indien wij tegen het koloniale
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systeem zijn, is het ook onze plicht onze afkeuring uit te spreken over het Russische
imperialisme’.
Tsjoe en Lai uit zijn tent gelokt, ontkende daarop, dat China van plan zou zijn
onrust te verwekken in zijn nabuurlanden en beklaagd zich over subversieve acties
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van de V. Staten. China geloofde in vrijheid van godsdienst al zijn de Chinezen
atheïsten. Indien de vijf beginselen van territoriale onschendbaarheid, non-agressie,
geen inmenging in elkaars binnenlandse aangelegenheden, gelijkheid en vreedzame
coëxistentie toegepast werden, zou de wereld gered zijn. Mohammed Ali van Pakistan
kwam met ‘zeven pijlers van de vrede’ voor de dag, waarvan de laatste drie waren:
het recht van eigen of collectieve zelfverdediging en regeling van alle geschillen
door onderhandeling. Omdat volgens het reglement de resoluties met algemene
stemmen moesten aanvaard worden, vielen zij zeer gematigd uit. Omtrent de
Palestijnse kwestie werd een vreedzame regeling tussen de betrokken staten gevraagd,
terwijl in het geschil over Nieuw-Guinea werd aangedrongen op hervatting van de
onderhandelingen.
Officieel was in de conferentie van Bandung niet over de kwestie Formosa gerept,
maar achter de schermen door Nehroe's rechterhand, Manon, door O Noe van Birma
en door Kotelawala van Ceylon besproken. Op het laatste moment verraste Tsjoe de
wereld met de verklaring: ‘Het Chinese volk wil geen oorlog met de V. Staten. De
Chinese regering is bereid in onderhandeling te treden met de V. Staten en de kwestie
van de vermindering van spanning in het Verre Oosten en in het bijzonder in het
gebied van Formosa te bespreken’. Later voegde hij er, tot afkoeling van te grote
verwachtingen, aan toe: ‘Dat eventuele onderhandelingen tussen beide landen niet
de minste gevolgen zouden moeten hebben voor de souvereine rechten van het
Chinese volk Taiwan te bevrijden’. Het State Department beet niet hard toe. Peking
moest eerst metterdaad zijn goede wil tonen door onmiddellijk opdracht te geven tot
het staken van het vuren in de Straat van Formosa, door de onmiddellijke in
vrijheidstelling van de vastgehouden Amerikaanse vliegers en door het aanvaarden
van de uitnodiging der V.N. om aldaar de kwestie te bespreken. Bovendien kon geen
bespreking over Formosa worden gehouden zonder nationalistisch China.
Het stugge antwoord van het State Department klonk niet aanmoedigend. Maar
Mohammed Ali van Pakistan, van mening, dat beide partijen blijk moesten geven
van hun welwillendheid, verklaarde na een particulier onderhoud met de Chinese
premier, dat bevriende landen, b.v. de Seato-leden, zouden kunnen bemiddelen.
Hoezeer ook betrokken in het behoud van Formosa is de Amerikaanse regering
niet van zins zich voor de wagen van Tsjang kai Sjek te laten spannen, die de eilanden
Quemoy en Matsoe als eventuele springplank naar het vasteland wenst te behouden.
Dergelijke illusie eigen aan émigré's wordt door de bondgenoot niet gedeeld, zodat
Eisenhower admiraal Radford samen met Robertson, onder-minister van buitenlandse
zaken, naar Formosa zond om de maarschalk over te halen de eilanden te evacueren.
De zending is echter afgestuit op de hardnekkigheid van Tsjang kai Sjek.
Tunis is net te laat van ‘kolonialisme’ bevrijd om nog deel te mogen nemen aan
Bandung. In de nacht van 22 April werd te Parijs overeenstemming bereikt over
zelfbestuur van dit protectoraat. Het vorige jaar had de Franse premier Mendès-France
op zijn bliksemtocht naar Tunis aan de Bey zelfbestuur beloofd. Thans is het protocol
getekend, waarbij in zeven conventies de verhouding tussen de Franse en Tunesische
regering en de rechten der in Tunis wonende Fransen zijn omschreven. De twee jaar
geleden gevangen genomen leider van de Neo-Destour-partij, Habib Bourguiba,
woonde de bijeenkomsten bij en verkreeg van de premier Edgar Faure de verzekering,
dat hij volkomen vrijheid van beweging had, zelfs om naar Tunis terug te keren.
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In de blokkade van Saigon is plotseling een wijziging gekomen wegens het
overlopen van generaal Phuong, aanvoerder der troepen van de secte Cao Dai, onder
afkeuring van zijn ‘paus’ Phan Cong Tac. Met de andere secten wordt de strijd
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voortgezet en wat de verwarring nog vergroot is de politiek van Amerikanen en
Fransen.

Nederland
Het afbreken van de onderhandelingen in het ‘Georganiseerd Overleg’ over verhoging
van lonen heeft te Amsterdam geleid tot een staking van het gemeente-personeel
voornamelijk in het vervoerbedrijf, de waterleiding en de stadsreiniging. Hoewel het
parool was uitgegeven door de communisten en communistische agitatoren het vuurtje
aanwakkerden, bestond een groot deel der ontevredenen uit aangeslotenen bij de
erkende vakbonden. Deze hadden gewaarschuwd, dat zij de staking afkeurden en
dat zij de stakers financieel niet zouden steunen. Ondanks deze waarschuwing bleek,
dat de Bondsbesturen hun leden niet in de hand hadden en dat deze, uit angst, slapheid
of werkelijke opstandigheid zich door de C.P.N. lieten misleiden. Men heeft dit euvel
toegeschreven aan de veranderde positie der ‘vrijgestelden’, die in de tegenwoordige
verhoudingen het rechtsstreeks contact met de leden zouden verloren hebben. Ook
werd er op gewezen, dat sinds het N.V.V., naar aanleiding van het Mandement de
samenwerking met de confessionele bonden verbroken heeft, hun invloed verzwakt
is. Het gemeentebestuur van Amsterdam hield voet bij stuk, met het gevolg, dat,
niettegenstaande de overwinningsleuzen der communisten, de staking verliep onder
de ‘rancuneuse’ maatregelen van het gemeentebstuur. Van de 4100 stakers werden
er definitief 57 ontslagen. Omdat gebleken was, dat de C.P.N. van plan was het gezag
van Amsterdam aan te tasten, zodat men in haar leden geen vertrouwen meer kon
stellen, werd in de gemeenteraad een motie aangenomen, waarbij de raad bevoegd
werd verklaard aan een lid van de commissies van Bijstand en Voorbereiding
tussentijds ontslag te verlenen, in geval dit lid heeft opgehouden het vertrouwen van
de raad te bezitten. Met een beroep op de democratie mag men de democratie niet
laten vermoorden!
Bij zijn vertrek naar een andere standplaats sprak de waarnemende Indonesische
Hoge Commissaris, Mr Susanto, over wat Nederland te doen stond. Vooreerst moest
het berusten in het onvermijdelijke, nl. de gehele overdracht van de souvereiniteit
over het gehele territoir van het voormalige Nederlands-Indië. De Nederlanders
moesten zich niet mengen in de ‘onwettige opstandige beweging van de
Zuid-Molukken en het officiële standpunt der Nederlandse regering aanvaarden’.
Op een door tienduizend bezochte bijeenkomst, naar aanleiding van het feit, dat vijf
jaar geleden het volk van de Zuid-Molukken zijn onafhankelijkheid proclameerde,
kreeg Susanto een duidelijk antwoord op zijn raadgevingen. ‘De zaak van Ambon
is een zaak van recht en gerechtigheid’ sprak dr Schmal. En namens Paul Boncour,
voorzitter van de ‘Internationale Vereniging voor de Rechten van de Mens’ was het
onbetwistbaar, dat de R.T.C.-accoorden en de grondwet van de federale Republiek
van Indonesië niet zijn geëerbiedigd. De vergadering zond tenslotte een telegram
aan de minister-president, waarin werd aangedrongen om de zaak bij de V.N.
aanhangig te maken.
Op de eerste bijeenkomst van de nieuwe partijraad van de K.V.P. bewees Prof.
Romme met overtuigende voorbeelden, hoe gelukkig het geweest is, dat de K.V.P.
tien jaren geleden tot heroprichting, zij het onder een andere naam, gekomen was.
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Zonder organisatorische eenheid kan geen werkelijke kracht voor vruchtbare
werkzaamheid ontplooid worden. Het bewijs voor deze stelling leverde Romme o.a.
door te verwijzen naar de katholieken in de P.v.d.A. Zij hoopten door de sprong te
wagen naar de doorbraak-partij de katholieke levensbeschouwing in andere kringen
te laten doordringen. Maar van deze illusie is zo goed als niets terecht gekomen. Zij
hebben het
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moeten of kunnen verdragen, dat door hun nieuwe partijgenoten de spot werd
gedreven met hun kerkelijke overheid. De doorbraak-partij is een ernstig gevaar voor
vervlakking van het politieke leven. Op Romme's vraag aan de P.v.d.A. of men in
die partij mag pogen het beste klimaat te scheppen voor zijn diepste beginselen, heeft
de leider der katholieke fractie, na zeven weken, nog geen antwoord gekregen.
Wat is dan de betekenis van ‘Katholieke Werkgemeenschap’?
1-5-'55
K.J.D.

België
Ondanks Paasreces, ondanks toespraken ‘van goede wil’ vanwege ministers kan de
politieke waarnemer zich toch niet ontdoen van de indruk, dat de toestand zich
toespitst. De Standaard schreef voor kort, dat in beide kampen de mannen met de
luide stem en de sterke longen op het voorplan traden en dat die met de grijze cellen
achteraan bleven - waar ze poogden te maneuvreren. Wanneer men dit zo begrijpt,
dat in beide kampen een groep onverbiddelijk op haar standpunt blijft staan en de
bovenhand behoudt boven een groep die meer tot een compromis geneigd is, is het
juist. Max Buset wenst volstrekt, dat de wet Collard gestemd worde. Theo Lefèvre
weigert, de regering tegemoet te komen, zolang deze aan de principes van het
ontwerp-Collard vasthoudt. De maneuvers echter die tussen de twee zouden plaats
vinden, zijn beperkt tot toenaderingspogingen van bepaalde kringen in de regering
die een strijd willen vermijden, zonder echter, om prestigeredenen, de principes van
het ontwerp te laten varen. En een dergelijk gebaar wordt geëist, ook door de meest
vredelievende Christenen, zoals dhr Bekaert, voorzitter van de Katholieke Werkgevers,
die opnieuw de suggestie deed, de zaak voor een speciale commissie te brengen. De
regering wees zulks trouwens onder inroeping van de parlementaire prerogatieve af.
Het kan dan ook niet anders, of de strijd gaat voort. Zulks wordt gewenst door de
christelijke opinie, zulks is ook een vereiste voor de christelijke zaak. Max Buset,
langs de andere kant, wordt eer beheerst door een ‘Wille zur Macht’, en hij poogt
met alle middelen, zijn troepen warm te krijgen. Gaat het niet met de schoolkwestie,
dan zal het gaan ‘tegen de reactionnairen’ of zelfs, in imitatie van 1950, ‘tegen de
Vlamingen’, zoals de adjunct-algemene secretaris van het A.B.V.V., André Renard,
het verried op 1 Mei. Ontstellend duidelijk gaat het blijken, dat de socialisten noch
voor de instellingen, noch voor vrijheid en recht enige eerbied koesteren, als zij zelf
aan de macht zijn. Waar blijft dan de democratie
In dit conflict begrijpt men de positie van de Liberalen niet goed. De verdeeldheid
tussen ‘harden’ en ‘weken’ is ook hier aanwezig. De Vlaamse liberalen verheffen
nog het meest hun stem om een compromisoplossing te bepleiten. Maar de leiding,
hetzij door de geest van 1879 bezield, hetzij de gevangene van Loge-richtlijnen en
regeringscombinaties, blijft hardnekkig het spoor der socialisten volgen.
Intussen breiden de moeilijkheden waarvoor het land zich geplaatst ziet, over alle
gebieden uit. Alleen op internationaal gebied is het nog niet tot een totaal verzet
tegen de regering gekomen. De C.V.P.-Senaatsgroep keurde de Accoorden van Parijs

Streven. Jaargang 8

goed, zij het na een striemende verklaring over de regeringspolitiek. De
C.V.P.-Kamergroep keurde de Europese Conventie over de Rechten van de Mens
goed - waarin de onderwijsvrijheid gewaarborgd wordt - en er ging nauwelijks één
stem op, om de regeringshouding op dit stuk te brandmerken. Maar op alle andere
gebieden maakt de verzetsactie van het Comité voor Vrijheid en Democratie zich
voelbaar. Op de Kaderdag van 16 April werden nieuwe wachtwoorden verstrekt,
waaronder financiële en administratieve protestmaatregelen voelbaar werden. Vooral
over de eerste
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maakt de regering zich bezorgd. Sinds twee maanden wordt er voor honderden
millioenen meer van de Spaarkas afgehaald dan er heengebracht wordt. En de lening,
die de regering rond 20 April tenslotte toch heeft uitgeschreven, lijkt in haar opbrengst
ook door de weigerige houding van de christenen te zullen worden beïnvloed. Daar
de regering met thesauriemoeilijkheden te kampen heeft, is het vooral vers geld
waaraan ze behoefte heeft. Intekeningen door parastatalen leveren in dit opzicht niets
op, intekeningen door banken slechts voor 40%. En juist de intekening door
particulieren, met biljetten, schijnt het meest bedreigd. De minister van Financiën
hield een radiotoespraak waarin hij enerzijds de christenen ervan beschuldigde, het
crediet van de Staat te ondermijnen, anderzijds de monetaire toestand - terecht - als
gunstig bestempelde maar wees op de noodzakelijkheid, de schatkist te saneren. Deze
schatkistmoeilijkheden zijn echter voor een groot deel te wijten aan de fictieve
begroting welke voor 1955 werd ingediend, en dhr Liebaert mag zich nog heel
gelukkig achten, dat de belastingen aanzienlijke meeropbrengsten boeken.
Intussen blijven de sociaal-economische vraagstukken aanslepen. De regeling van
het kolenvraagstuk, waartoe men met de E.G.K.S. gekomen scheen, werd toch nog
niet doorgevoerd. Terecht werd van Vlaamse zijde aangestipt, dat deze regeling het
compensatie-voordeel aan de Limburgse mijnen zou ontnemen, om de minder-leefbare
mijnen van het Zuiden te onderhouden.... De economische politiek blijft, haar
traditionele lijn getrouw, de Waalse belangen de voorkeur geven. En de
expansie-mogelijkheden, die in de minder-geïndustrialiseerde gebieden verborgen
liggen, worden niet benut. Ondanks de verzekering van de regering, in haar derde
sociaal-economisch programma, op één jaar de expansie in de hand te zullen werken.
Dat programma was enkel een zwakke poging, om de aandacht enigszins van het
schoolvraagstuk af te leiden. Het A.C.W. reageerde overigens voortreffelijk; vlak
voor 1 Mei, de socialistische feestdag, volop in het teken der revanche en van het
anticlericalisme - trouwens meesterlijk ontmaskerd in de brief van de Bisschop van
Brugge - gaf het een sociaal spoedprogramma uit, dat het regeringsprogramma geheel
in de schaduw stelt en overzichtelijk resumeert, op welke verwezenlijkingen men
zich van christelijk-sociale zijde voorbereidt.
Voor het overige ging de eerste verjaardag van de regering Van Acker door in een
klimaat van geestdriftige protestbetogingen zoals die te Antwerpen, en van schaarse,
halsstarrig verstoorde ‘voorlichtingsvergaderingen’ door ministers. Zo werden voor
een politieke spreekbeurt door dhr Vermeylen, de minister van Binnenlandse Zaken,
niet minder dan 1400 rijkswachters in het arrondissement Turnhout geconcentreerd.
En verder wordt het politieke klimaat wat opgevrolijkt door enkele schandaaltjes.
Het is gebleken, dat de zoon van de Eerste-Minister, dank zij een telefoontje vanwege
het Kabinet, vrijgesteld werd van bepaalde militaire dienstverplichtingen. En minister
Anseele, die oud-minister De Vleeschauwer ten onrechte van onwettige
postzegelverkoop beschuldigde, stond bloot aan een interpellatie, om zelf een nieuw
procédé inzake verkoop van speciale zegelafdrukken te hebben ingehuldigd, dat
toevallig geheel in het voordeel uitviel van een goede privé-vriend. Dergelijke dingen
zijn een kolfje naar de hand van interpellanten - maar de Socialisten passen met
succes de tactiek van het overbrullen toe - ze zijn immers zo bekommerd om de
rechten van het parlement. De hoofdschotel, het ontwerp Collard, zal echter pas in
Mei op tafel komen, daar het verslag van dhr Mundeleer te lang achterwege bleef.
L. Deraedt
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Forum
P. Teilhard de Chardin 1881-1955
Op Paasdag, 17 April, overleed te New York tengevolge van een embolie de beroemde
geoloog en paleontoloog Pierre Teilhard de Chardin S.J. Zijn heengaan laat een grote
leemte na in de gelederen van de katholieke beoefenaars dezer wetenschappen, maar
nog meer in de rangen van hen die zich beijveren om een brug te slaan tussen de
moderne cultuur en het Christendom. Want ook op dit laatste gebied heeft hij
buitengewoon baanbrekend en oorspronkelijk werk geleverd.
Werd zijn bevoegdheid op geologisch en paleontologisch terrein algemeen erkend
en geroemd, zijn ideeën op wijsgerig en theologisch gebied hebben naast grote
geestdrift en bewondering ook heftige tegenstand opgeroepen. Bij het beschouwen
van zijn levenswerk doen wij er goed aan beide gebieden scherp uit elkaar te houden.
Geboren in Auvergne op 7 Mei 1881 trad Teilhard de Chardin in 1899 toe tot de
Sociëteit van Jesus. Na een lange wetenschappelijke opleiding, slechts onderbroken
door de oorlog van 1914-1918 waaraan hij als soldaat deelnam, behaalde hij in 1922
het doctoraat in de wetenschappen, maar reeds lang te voren had hij zich, ook tijdens
zijn wijsgerige en theologische studiejaren met geologische en paleontologische
onderzoekingen bezig gehouden. Nog op de vooravond van zijn afsterven verhaalde
hij hoe deze drang naar zoeken en vorsen, deze liefde voor de geheimen die in de
stof verscholen liggen, hem van zijn prille jeugd af had bezeten.
Van 1901 tot 1905 vertoefde hij op de Normandische eilanden (Jersey), van 1905
tot 1908 woonde hij in Egypte (Kaïro) om daarna van 1908 tot 1912 weer in Engeland
verblijf te nemen. Telkens zette hij zich als door een innerlijke drang gedreven aan
het doorvorsen van de bodem en zijn onderzoekingen werden vaak met belangrijke
resultaten bekroond (over de mineralogie van het eiland Jersey, over het eoceen van
Boven-Egypte, etc.), die hij in vakkundige tijdschriften publiceerde of eenvoudig
aan geleerden van naam zoals René Fourtou, Sir Arthur Smith-Woodward, Prof.
Seward e.a. mededeelde. In de jaren 1912-1913 was hij ook betrokken bij de
opgravingen die toen door Ch. Dawson in de buurt van Brighton, te Piltdown
ondernomen werden en tot de ontdekking leidden van de beruchte Eoanthropus
dawsoni, waarvan het mysterie slechts in de jongste tijd werd opgeklaard.
De jaren 1912-1923 bracht hij, de oorlogsjaren uitgezonderd, door in het
Laboratorium voor Paleontologie van het Nationaal Museum te Parijs en bestudeerde
hoofdzakelijk de zoogdieren uit het midden- en boven-tertiair van Europa. Aldus
wijdde hij ook een bijzondere studie aan het paleontologisch materiaal dat door de
Belgische geleerde Prof. Louis Dollo te Orsmaal was ontdekt (gepubliceerd in het
Bulletin de l'Académie Royale de Belgique). Intussen had hij ook vriendschap
aangeknoopt met de beroemde anthropoloog Marcellin Boule, die hem geleidelijk
inwijdde in de problemen van de menselijke prehistorie.
Na het behalen van zijn doctoraat werd hij tot professor in de geologie aan het
Institut catholique de Paris benoemd, een professoraat dat echter slechts van korte
duur zou zijn, daar een nieuw en groot gebied voor wetenschappelijke onderzoekingen
in Oost-Azië voor hem werd opengelegd. Het grootste deel van zijn wetenschappelijke
activiteit zou hij in dit werelddeel uitoefenen, eerst als medewerker van P. Emile
Licent, vervolgens als adviseur bij de geologische dienst van China en als lid van
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talrijke wetenschappelijke expedities (Roy Chapman Andrews-expeditie van het
American Museum of natural History, 1930; expeditie Haardt-Citroën, 1931-1932;
expeditie Yale-Cambridge in Noord- en Centraal-Indië, 1935-1936; expeditie
Harvard-Carnegie in Birmanië, 1937-1938. Hierbij
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dient ook nog een wetenschappelijke zending naar Frans Somaliland en Harrar
vermeld, 1928-1929). Al deze reizen waren buitengewoon rijk aan waardevolle
ontdekkingen en vondsten die zijn naam als geleerde voor goed vestigden. Vermelden
wij hier slechts zijn belangrijke studies over de tectonica en de fysiografie van de
Chinese bodem, die hem in staat stelden geleidelijk een geologische doorsnede te
maken lopende van Sjantoeng naar Pamir (Oost-West) en van Mandjoerije (Harbin)
tot aan de grens van Indo-China (Noord-Zuid), door gebieden die voor de wetenschap
toen nog vrij wel onbekend waren en waarbij talrijke uiterst belangrijke gegevens
over de geologische structuur van Azië aan het licht kwamen.
Tevens bleef zijn aandacht gevestigd op de ontwikkeling der zoogdieren uit het
tertiair en kwartair tijdvak van Noord-China, waarover hij zeer belangrijk en haast
totaal onbekend materiaal ontdekte en bestudeerde. Zo werd het hem mogelijk de
geschiedenis te reconstrueren die sommige Chinese diersoorten vanaf het midden
tertiair tot op onze dagen hadden doorgemaakt en een der eerste pogingen te doen
om een dierkunde te ontwerpen waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen de
thans nog levende en de uitgestorven soorten in een zelfde gewest.
Al deze studies op het gebied van de geologie en de dierlijke paleontologie vormden
een uitstekend kader en een nuttige voorbereiding om de problemen van de menselijke
paleontologie in Azië aan te pakken. Reeds in 1923 was hij, samen met P. Emile
Licent, tot de overtuiging gekomen dat er in Noord China een paleolithische mens
moest geleefd hebben, een feit dat tot dan toe onder geleerden betwist werd. Van
1929 tot 1937 was hij van zeer nabij betrokken bij de opgravingen te Tsjoe Koe Tien
op ongeveer 50 km ten Z.W. van Peking. Zoals algemeen bekend hebben deze
opgravingen geleid tot de ontdekking van één der belangrijkste vondsten op het
gebied der menselijke voorgeschiedenis: de Sinanthropus pekinensis. Het verloop
en de betekenis van deze opgravingen heeft hij herhaaldelijk beschreven, zowel in
technische rapporten (samen met dr W.H. Wong en dr D. Black), als in artikels
bestemd voor een ruimere lezerskring.
In 1945 keerde Teilhard de Chardin naar Frankrijk terug waar hij een paar jaren
later tot directeur aan het nationaal instituut voor wetenschappelijk onderzoek werd
aangesteld. Intussen hield hij talrijke voordrachten en gaf o.m. in Januari 1951 een
reeks colleges aan de Sorbonne over de fyletische structuur van de mensengroep.
Kort daarop echter zou hij naar de Verenigde Staten afreizen, waar hij tot aan zijn
dood, behoudens een studiereis naar Zuid-Afrika en een kort verlof in zijn vaderland,
aan het Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research te New York zou
werkzaam zijn.
Het wetenschappelijk vorsingswerk van P. Teilhard de Chardin is zo groot en
veelomvattend geweest dat het op zichzelf rijkelijk volstaan kon om een mensenleven
te vullen. Naar schatting omvat zijn bibliografie (op louter wetenschappelijk terrein)
ongeveer 150 grotere en kleinere publicaties, rapporten en mededelingen van allerlei
aard. Toch vertegenwoordigen zij nog slechts een gedeelte van zijn veelzijdige
activiteit.
Door zijn wetenschappelijk werk en zijn studies op het gebied der paleontologie
en der anthropologie waren hem perspectieven geopend, waarvan het belang aan de
meeste katholieke wijsgeren en theologen tot nog toe grotendeels was ontgaan. Reeds
zeer vroeg was hij een overtuigd aanhanger geworden van een ruime evolutieleer en
in de loop der jaren werd deze overtuiging in hem steeds sterker en dieper, ondanks
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het wantrouwen waarmede deze leer aanvankelijk in katholieke kringen werd onthaald.
De evolutie van het heelal, van het leven en van de menselijke geest was, naar zijn
mening, een der meest overweldigende en revolutionaire inzichten die de moderne
wetenschap had weten te veroveren. Zij vormde het meest boeiende schouwspel,
waarin zijn geest niet ophield zich te verdiepen en waarvan hij de diepere betekenis
trachtte op te sporen. Evenals Henri Bergson en Edouard Le Roy, met wie hij zeer
bevriend was, achtte hij iedere wijsbegeerte die niet op het grote feit der evolutie
gefundeerd was of met dit feit
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geen rekenschap hield, als volkomen onbevredigend.
Het probleem dat hem hierbij het meest ter harte ging en waarmede hij heel zijn
leven lang gestreden heeft, is het probleem van de verhouding tussen het Christendom
en het cosmische gebeuren, tussen de gegevens van het geloof en het feit der evolutie.
In zijn voorstelling en interpretatie was, zo kwam het hem voor, het Christendom
nog al te zeer verbonden met het statische en uiterst beperkte wereldbeeld der
middeleeuwen. Uit deze vervlochtenheid met een verouderde en uitgediende
voorstelling van de wereld diende het Christendom thans bevrijd te worden om in
een nieuwe en voor de moderne mens onontbeerlijke synthese verbonden te worden
met het wereldbeeld der hedendaagse wetenschap.
Teilhard de Chardin doorleefde op de meest luciede wijze het conflict dat ieder
denkend christen min of meer ervaart: de tweespalt tussen zijn geloof en de moderne
cultuur, en hij was er in geslaagd voor zichzelf deze tweespalt op te heffen in een
grandiose synthese die het hele gebied der natuurwetenschappen, der wijsbegeerte
en der theologie overspande. De etappes van zijn geestelijk avontuur heeft hij
beschreven in een lange reeks essays (ongeveer een 60-tal), die voor het grootste
deel nog onuitgegeven bleven. Zijn bedoeling was niet zozeer een nieuwe filosofie
of theologie op te bouwen dan wel tot een verder onderzoek van de gestelde problemen
aan te sporen. Hijzelf herhaalde vaak dat de nodige bevoegdheid hem hiertoe ontbrak.
Hij wilde slechts getuigenis afleggen van het geestelijk avontuur dat hij als geleerde
en als denkend christen beleefde en de aandacht vestigen op vraagstukken die hij op
zijn levensweg ontmoet had en die naar zijn mening nog onvoldoende bestudeerd
waren.
In de middeleeuwen hebben S. Albertus de Grote en S. Thomas van Aquino een
synthese verwezenlijkt tussen de christelijke geloofsleer en de natuurkundige en
wijsgerige opvattingen van Aristoteles. Naar de overtuiging van Teilhard de Chardin
was thans het ogenblik aangebroken om een nieuwe synthese te beproeven tussen
de leer van het Evangelie en het moderne wereldbeeld dat door zijn dimensies en
door zijn dynamische structuur zozeer van het oude verschilt. Het is hem wellicht
niet gegeven geweest deze synthese op een volkomen bevredigende wijze tot stand
te brengen. Toch heeft hij op meesterlijke wijze de grondslagen ervan gelegd en de
bouwmaterialen ervoor bijeengebracht. Anderen zullen thans dit werk moeten
voortzetten en voltooien.
Bij zijn al te vroeg en onverwacht verscheiden buigen wij eerbiedig voor het grote
en invloedrijke werk dat hij als geleerde en denker tot stand heeft gebracht en voor
het heerlijke voorbeeld van onbegrensde waarheidsliefde en hoge geestelijke moed
dat hij ons naliet.
Dr N.M. Wildiers

Studiedagen Nederlandse Vroomheid
Niet zonder reden liet de voorzitter van het Werkcomité bij de opening van de 3e
reeks Studiedagen voor de Geschiedenis van de Nederlandse Vroomheid een
waarschuwend geluid horen. Hij begroette de Belgische en Nederlandse deelnemers
met een hartelijk welkomstwoord en stelde vervolgens de vraag, of de belangstelling
voor de geschiedenis van onze Vroomheid zich niet in dalende lijn bewoog. ‘Bereikten
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wij de eerste keer in 1951 een getal dat rondom de 70 lag, de tweede keer in 1953
een aantal van ongeveer 60, nu moeten wij ons met nauwelijks 40 deelnemers tevreden
stellen’. Mogelijke oorzaken van deze teruggang konden zijn de keuze van het
onderwerp, het vrij hoge inschrijfgeld (dat nog altijd aanzienlijk beneden de werkelijke
kosten ligt), het gekozen tijdstip, de accomodatie ter plaatse, de gevoerde propaganda
en de weleens gesignaleerde ‘congresmoeheid’. Dit alles bevredigde de spreker echter
niet en hij was van oordeel, dat de feitelijke redenen dieper lagen. ‘Wij moeten helaas
vaststellen dat de leraren en leraressen Middelbaar Onderwijs, speciaal de docenten
in Nederlands en Geschiedenis, op enkele loffelijke uitzonderingen na, aan onze
Congressen zo goed als niet deelne-
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men. Hoe graag zouden wij juist hen in onze lezingen en besprekingen betrekken!
Tekenend is ook het feit, dat aan de R.K. Universiteit met ruim 1500 studenten,
waaronder 63 neerlandici, de colleges voor de Geschiedenis van de Nederlandse
Vroomheid dit jaar door slechts 2 leerlingen bezocht worden. Het verschijnsel van
deze verslapping hangt wellicht samen met de algemene “moderne” tijdgeest, met
de mens die zozeer in zijn “existentiële” bekommernis opgaat, dat hij de zin voor de
historie verliest. Heeft de “oude” spiritualiteit afgedaan tegenover de “nieuwe”? In
dit verband herinner ik U aan wat ge op de convocatie voor deze Studiedagen hebt
kunnen lezen: De belangstelling van priesters en ontwikkelde leken, alsook van het
lezend publiek in het algemeen, richt zich op het ogenblik bijna uitsluitend op wat
men de “moderne spiritualiteit” pleegt te noemen. Zonder daarover ook maar in het
minst een afkeurend oordeel uit te spreken - het verschijnsel dienen wij integendeel
met vreugde te begroeten, - kan men toch vaststellen, dat de taak van hen die zich
met de geschiedenis van de spiritualiteit bezighouden, des te gewichtiger en
noodzakelijker geworden is. En dat niet alleen omdat wij en allen die van Dietse
stam zijn, een verplichting hebben tegenover het verleden met zijn onschatbare
rijkdom op het gebied van geestelijke cultuur, maar ook omdat de resultaten van het
geschiedkundig onderzoek onmisbaar zullen blijven voor de ware en
onbevooroordeelde kennis van het christelijk leven. Hoeveel deskundiger en
vruchtbaarder zou er op het ogenblik over het geestelijke leven geschreven worden,
als men meer kennis had van de geschiedenis van de spiritualiteit!’
Uit dit waarschuwend woord is men misschien geneigd te besluiten, dat de onlangs
gehouden Studiedagen minder goed geslaagd zouden zijn of niet ten volle aan hun
bedoeling beantwoord hebben. Het tegendeel is waar. De inleidingen en ten dele ook
de discussies stonden op bijzonder hoog peil, en het samenzijn werd gekenmerkt
door een geest van broederlijkheid en een sfeer van openhartigheid, die voor de
‘nieuwen’ een openbaring was en waarvan de ‘ouden’ meenden dat zij de vorige
Studiedagen in dit opzicht overtroffen. De betrekkelijk geringe deelname werd daarom
door alle aanwezigen betreurd, en de middelen ter verbetering vormden practisch
het enige onderwerp van de besprekingen bij de rondvraag op de slotbijeenkomst.
De Studiedagen vonden plaats van 15-17 April jl. in de reeds tot traditie geworden
Abdij van Berne te Heeswijk en stonden onder leiding van Prof. Dr L.C. Michels,
de vriendelijke, kundige en gevatte voorzitter, met wiens naam en persoon de
Studiedagen ook al vergroeid zijn. Bij de voorbereidende besprekingen stonden de
leden van het Werkcomité voor een keuze. Twee onderwerpen leken hun belangrijk:
de bestudering van het godsdienstig en geestelijk leven van onze voorouders in de
19e eeuw - dit vooral naar aanleiding van de publicaties rondom het Eeuwfeest van
het Herstel der Hiërarchie, en de verdieping van onze kennis aangaande het mystieke
leven in de Gouden Eeuw. Na ampel overleg besloot men het tweede onderwerp te
nemen. Hoewel de belangrijkheid van het eerste onderwerp op de slotvergadering
even werd aangestipt, zal niemand van de aanwezigen de keuze van het thema:
‘Mystieke stromingen in de 17e Eeuw’ betreurd hebben.
Reeds de openingsvoordracht van Dr Optatus van Veghel O.F.M. Cap. liet ons
zien, hoeveel verborgen schatten er in de eeuw, die voor het katholieke volksdeel in
menig opzicht een periode van onderdrukking en verzet is geweest, nog aan het licht
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gebracht kunnen worden. Sprekende over de ‘Mystieke stromingen in de Nederlanden
rondom 1600’ gaf hij een overzicht van de kringen en scholen van mystiek leven,
waarbij hij vooral oog had op de continuïteit met de Middeleeuwse mystiek.
Belangrijk waren zijn gegevens over de verspreiding van Tauler in de 17e eeuw en
over de reacties die daarvan het gevolg waren, o.a. de waarschuwingen van Sasbout
Vosmeer. Misschien liet de spreker zich tot een te vlugge en gemakkelijke synthese
verleiden, waardoor hij alles onderbracht onder een speculatieve, theocentrische
Herp-groep en een affectieve, christocentrische Peerle-groep,
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zonder voldoende acht te geven op de algemene kenmerken van de vroomheid in de
17e eeuw en op het eigen karakter van de Ignatiaanse, Carmelitaanse en Franciscaanse
spiritualiteit.
Voor zijn interessante en onderhoudende voordracht over de wetenschappelijke
onderzoekingen en publicaties op het gebied van de vroomheid had Dr P. Grootens
S.J. als titel gekozen: ‘Wat een kroniekschrijver te vertellen heeft over de afgelopen
twee jaar’. Hij behandelde daarbij o.a. de wordingsgeschiedenis van de ‘Bibliotheca
Catholica Neerlandica Impressa 1500-1727’ en het prachtige werk van Dr C.C. de
Bruin over ‘De Middelnederlandse vertaling van De Imitatione Christi’, waarbij hij
de kwestie van het auteurschap van de Navolging zijdelings ter sprake bracht.
Verrassend licht op een delicaat onderwerp wierp de voordracht van Dr J. Andriessen
S.J. Zijn degelijk betoog over ‘Mystiek bij enkele Nederlandse Jezuïeten in de eerste
helft van de 17e eeuw’ nam elke twijfel weg over het standpunt van de Sociëteit van
Jezus tegenover het mystieke gebed. Van een exclusief ascetisme kan geen sprake
zijn, hoewel men om zeer begrijpelijke redenen een zekere reserve toonde tegenover
de mystiek. Mystiek leven bloeide op en mystieke leer werd verspreid. De geschriften
van Adriaan Adriaensen, Petrus Canisius, Lessius, Corderius, Crombecius, David,
Sandaens kwamen achtereenvolgens ter sprake. De voordracht van Dr K. Meeuwesse
over ‘De mystiek van Jan Luyken’ gaf een bijzonder geestelijk genot. In een naar
vorm en inhoud uitmuntend betoog legde hij de achtergronden bloot, en beschreef
hij het bekeringsproces van de ‘meest paradijselijke’ dichter uit onze Letterkunde.
's Avonds vergastte ons Dr J.B. Knipping O.F.M. op een lezing met lichtbeelden
over ‘Nederlandse Vroomheid en Kunst gedurende de 17e eeuw’. Hij deed dit met
de kundigheid en slagvaardigheid, die van hem bekend zijn. Naar de zuivere hoogten
van een zeldzaam begenadigd mystiek leven voerde ons de slotvoordracht van Dr
A. Staring O. Carm. Hij sprak over ‘De mystiek van Maria a Sancta Teresia Petyt’
en schetste het beeld van haar mystieke opgang en de bijzondere facetten van haar
mystieke beleving. Merkwaardig was dat juist op deze ‘moeilijke’ inleiding een zeer
levendige discussie volgde. Beter dan deze vluchtige beschouwingen lichtten ons
over de betekenis, het gehalte en de vrucht van deze geslaagde Studiedagen de
stellingen in, die de voorzitter van het Werkcomité op de slotvergadering ter
goedkeuring aan de aanwezigen voorlegde.
1. De ‘mystieke stromingen in de 17e eeuw’ vormen een gebied dat nog onvoldoende
onderzocht is. Verkennen we het terrein, dan blijkt aanstonds dat de uitingen van
mystiek leven in deze periode een grotere verscheidenheid en een grotere rijkdom
vertonen dan we vermoed hebben. Er is geen sprake van een breuk tussen de
middeleeuwse en de moderne mystieke vroomheid. De voornaamste verbindingslijnen
lopen langs Herp, de Evangelische Peerle, Tauler en de spirituele traditie van de
grote Orden.
2. De opvatting moet worden weersproken, dat de Sociëteit van Jezus principieel
stelling heeft genomen tegen de hogere, met name de mystieke uitbloei van het
geestelijke leven. Noch de bepalingen van Everardus Mercuriaan, noch de richtlijnen
van Claudius Aquaviva mogen in deze zin geïnterpreteerd worden. Wel heeft men
met het oog op de apostolische doelstelling van de Orde als algemene lijn een zekere
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reserve aan de dag gelegd. De Nederlandse Jezuïeten in de 17e eeuw geven dikwijls
blijk van een diepgaande kennis van, en een oprechte waardering voor de genade
van het mystieke gebedsleven.
3. Het bekeringsproces van Jan Luyken moet begonnen zijn vóór 1675, het jaar door
Van Eecke als het jaar van 's dichters bekering opgegeven. De Duytse Lier van 1671
geeft reeds een eerste phase van dit proces te zien. De mystisch georiënteerde ethiek
van Jakob Boehme heeft een beslissende invloed op Luyken uitgeoefend. Hierdoor
ontstaat er een verbindingslijn met de Duitse mystiek van Eckhart, Suso en Tauler,
en misschien met de Nederlandse mystici. In zijn vormgeving is de bundel Jezus en
de Ziel van

Streven. Jaargang 8

271
1678 afhankelijk van de Pia Desideria van Herman Hugo S.J. zoals Luyken die heeft
leren kennen in de piëtistische bewerking van Petrus Serarius: de bundel Goddelycke
Aandachten van 1657. Dat Serarius' bewerking en Luykens bundel Jezus en de Ziel
nauw samenhangen, bewijst ten overvloede het voorwoord van uitgever Boekholt,
voorafgaande aan de vertaling van Christian Hoburghs Lebendige Herzens-Theologie
door een (onbekende) ‘liefhebber van Jezus’ (1686).
4. De vroomheid vindt een van haar voornaamste uitdrukkings- en belevingsvormen
in de kunst. In de door de vroomheid geïnspireerde kunst van de 17e eeuw vinden
wij als kenmerkende eigenschappen: een sterke drang tot veraanschouwelijking, een
krachtig accent op de realistische uitbeelding, een levendig gevoel voor de
lichamelijkheid, de letterlijke interpretatie van het textueel gegeven en de markante
vertolking van het gemoedsleven. Tegen het einde van de eeuw openbaart zich een
grotere zoetelijkheid in de uitbeelding, waardoor de vroomheid steeds meer buiten
het leven komt te staan.
5. Maria a Sancta Teresia Petyt hebben wij leren kennen als een van de meest
begenadigde mystieken in Gods Kerk. Zij beschrijft in haar geschriften met grote
klaarheid en eenvoud de geleidelijke opgang van de ziel naar God, vermengd met
zeer persoonlijke accenten. Haar mystieke beleving van Christus en van Maria, de
hoogste beschouwing van God in de diepste grond van de geest treden bij haar
bijzonder op de voorgrond. In haar geestelijke leer vinden we de grote lijnen terug
van de mystieke traditie van de Carmel, mede dank zij de voortreffelijke leiding van
haar geestelijke bestuurder Michael a Sancto Augustino. Langs de Hervorming van
Touraine, waarvan Michael a Sancto Augustino de promotor was, is zij mede
beïnvloed door de Nederlandse mystici.
Dr M. Smits van Waesberghe S.J.

Filosofische Studiedagen te Leuven
Huldiging van Mgr Mansion
Van 26 tot 28 April 1955 werden door de Stichting ‘Kardinaal Mercier-Leerstoel’
aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven drie internationale studiedagen
gehouden, welke tevens in het teken stonden van een plechtige hulde aan Mgr A.
Mansion, die sedert meer dan veertig jaar de Aristotelische wijsbegeerte heeft
gedoceerd aan de Universiteit van Leuven.
Het algemeen onderwerp van de studiedagen bestond in een confrontatie van de
filosofie van Aristoteles met die van S. Thomas: de metaphysika, de psychologie en
de ethika van beide denkers werden door zes specialisten in het vak onderzocht en
na hun referaat door de vergadering besproken. Het probleem van de intellectuele
verhouding van S. Thomas tot de Stagiriet wordt van meet af aan bemoeilijkt door
het feit dat het denken van Aristoteles zelf een zekere evolutie heeft doorgemaakt:
hij schijnt zich niet als met een ruk maar geleidelijk van zijn meester Platoon
losgemaakt te hebben. Maar de specialisten van het vak zijn het verre van eens over
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de zin, de draagwijdte en de richting van deze evolutie. De basis van vergelijking
staat dan ook niet geheel vast: dit werd duidelijk aangetoond door Paul Moraux,
professor aan de Universiteit te Istambul, wiens referaat door Kan. Prof. Dr G.
Verbeke werd voorgelezen. Een tweede moeilijkheid doet zich voor, gezien we nog
niet beschikken over een volledige studie van de wijze, waarop S. Thomas zijn
bronnen, in casu de schriften van Aristoteles, die hij alleen in Latijnse vertalingen
gemakkelijk kon begrijpen, heeft benuttigd. Prof. Dr D.A. Callus O.P., van de
Blackfriars te Oxford, gaf in dit verband een overzicht van de huidige stand van het
onderzoek naar de bronnen van S. Thomas: de Bijbel (Thomas als exegeet), de
Kerkvaders (Thomas en de patristiek), de christelijke doctores (Thomas als
scholastiek) en tenslotte de filosofen (Thomas als commentator van
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de Griekse wijsgeren). Niettegenstaande de talrijke reeds verschenen monografieën
is men nog maar heel aan het begin van dit reusachtig studieveld.
Deze leemten in onze kennis mogen ons echter niet beletten, de vergelijking tussen
beide denkers zo ver mogelijk door te trekken. Daar het uitgangspunt van vergelijking
de Stagiriet is, werd vooral zijn doctrine uiteengezet. Mej. S. Mansion, magister
cooptatus van de Thomasschool te Leuven, gaf een magistrale synthese van de
metaphysika, de psychologie en de ethika van Aristoteles en wees telkens op de
‘aporieën’, de moeilijkheden van zijn systeem, moeilijkheden, welke door S. Thomas
werden opgelost. L.B. Geiger, O.P., Professor in ‘Le Saulchoir’, Etiolles (Frankrijk)
confronteerde meer speciaal de metaphysika van beide denkers, Endre von Ivanka.
professor aan de Universiteit te Graz, hun psychologie en A. Thiry, S.J., Professor
aan de Facultés Saint-Albert te Eegenhoven, hun ethika.
Het valt niet te ontkennen, dat er een verschuiving plaats vindt in de opvatting
over de afhankelijkheid van S. Thomas t.o.v. Aristoteles. Nog vóór enkele decaden
gold het als vanzelfsprekend, dat de Aquinaat tenslotte een trouwe leerling is van de
Stagiriet: ‘totus aristotelicus’. Hoe meer men echter beider werken ook historisch
onderzoekt, hoe meer men tot de ontdekking komt, dat er tussen beiden een merkbaar
verschil bestaat, en dat Thomas niet zo aristotelicus is, als men wel dacht.
‘Neoplatonische invloeden’ komen telkens het simpele beeld verstoren, dat men zich
van S. Thomas had gevormd, en in elk geval komt zijn onafhankelijkheid en
oorspronkelijkheid steeds meer naar voren. Onbetwist blijft natuurlijk het feit, dat
de terminologie, het technisch uitdrukkingsapparaat en ook essentiële opvattingen
van S. Thomas een rechtstreekse afhankelijkheid van Aristoteles bewijzen. Maar
toch is hij niet eenvoudigweg een aristotelicus. Het is interessant op te merken, hoe
de sprekers op deze studiedagen deze moeilijk te bepalen verhouding trachtten uit
te drukken. Waar de nadruk werd gelegd op de door Aristoteles zelf aangevoelde
aporieën van zijn systeem sprak men over S. Thomas als over een leerling die de
doctrine van zijn meester tot een volmaaktere synthese bracht, verbeterde of
vervolledigde (S. Mansion): men sprak van een ‘promotion’ van het Aristotelisme:
S. Thomas zou het hebben voorbijgestreefd, verrijkt ‘tout en lui restant fidèle’
(Geiger). Ofwel S. Thomas heeft de gedachten van Aristoteles enigszins veranderd,
in een ‘ander klimaat’ geplaatst (Thiry). Tenslotte beweerde Mgr De Raeymaeker
in de discussie, dat er tussen beide filosofen een ‘onoverbrugbare kloof’ bestaat en
wel in beider fundamenteelste opvattingen in de metaphysika. Aristoteles huldigde
de veelheid in het zijn, S Thomas de eenheid van de zijnswaarde.
Uit deze interessante studiedagen blijkt, dat men nog niet tot 'n duidelijk, technisch
uitdrukbaar inzicht is gekomen over het behandelde probleem: de verhouding tussen
aristotelisme en thomisme. Men zou o.i. een stap verder komen indien men de
volgende studiedagen zou wijden aan het neoplatonisme van de late Oudheid en van
de Middeleeuwen en het thomisme, want meer en meer blijkt het, dat indien heel het
technisch uitdrukkingsapparaat door S. Thomas aan Aristoteles werd ontleend, de
eigenlijke diepe filosofische inspiratie hem dichter brengt bij de neoplatonici. Maar
deze indrukken en vermoedens kunnen wellicht maar bewaarheid worden na een
exacte confrontatie van het oeuvre van S. Thomas met vele van zijn bronnen, die
nog niet eens zijn uitgegeven.
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Deze geslaagde studiedagen werden besloten door een indrukwekkende en stijlvolle
hulde aan Mgr Mansion. De grote promotiezaal van de Universitaire Hallen was
gevuld met de talrijke vrienden en vereerders van de jubilaris. Het woord werd
achtereenvolgens gevoerd door Mgr De Raeymaeker, president van het Hoger Instituut
voor Wijsbegeerte, door Kan. G. Verbeke, door Prof. Endre von Ivanka, in naam
van de buitenlandse delegaties, (de Universiteit van Nijmegen was vertegenwoordigd
door de professoren Mgr Bellon, Robbers, van Melsen en Peters) en door Z.E. Mgr
Van Waeyenbergh, rector magnificus. Een gedenkboek getiteld Autour d'Aristote,
Recueil
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d'études de philosophie ancienne et médiévale, waaraan een vijf en twintig geleerden
hebben meegewerkt, werd aangeboden aan Mgr Mansion, die met zijn gewone
bescheidenheid en humor een ontroerd dankwoord uitsprak. Moge de schrijver van
Introduction à la physique aristotélicienne en van zovele bijdragen over het
aristotelisme, de onvermoeide medewerker aan de uitgave van de Aristoteles Latinus,
moge vooral de in-goede en nobele mens, die Mgr Mansion is, nog lang zijn
verdienstelijke arbeid voortzetten.
Prof. F. De Raedemaeker

Xaverius' ware reisverhaal
Het is een raar geval met St Franciscus Xaverius. Als de Patroon der Missiën is hij
zozeer het algemeen bezit der Kerk geworden, dat de doorsnee-Katholiek er vreemd
van zou opkijken, indien men hem vertelde, dat Xaverius een Jezuïet was. Het
fantasiebeeld, dat men zich van deze heilige gevormd heeft, wijkt inderdaad beduidend
af van de even fantasierijke voorstelling, die men zich over de Jezuïet pleegt te maken.
Xaverius heeft weinig weg van een nuchtere, koel-berekenende strateeg en tacticus,
en sinds de legende zich na zijn dood van hem heeft meester gemaakt, wordt hij ons
afgeschilderd als de avonturier Gods, de conquistador van de hemelse Koning voor
wien een heel werelddeel niet groot genoeg was.
Het is de grote verdienste van James Brodrick geweest, dat hij in zijn recent werk
over onze heilige dit spinneweb van verdichting en fantasie heeft opgeruimd, en ons
Franciscus als mens en kind van zijn tijd in vlees en bloed heeft gebracht. Brodrick
zelf echter zal de laatste zijn om te beweren, dat met zijn boek nu het definitieve
woord over Xaverius gesproken is. Terecht heeft men opgemerkt, dat de gevierde
hagiograaf in zijn algemeen-Engelse neiging tot ‘understatement’ b.v. de intellectuele
capaciteiten van de apostel meer devalueert dan wel historisch verantwoord zou zijn,
en badinerend over problemen heenglijdt die toch niet zó simpel zijn. Ook de
schildering van achtergronden en tijdsomstandigheden nemen soms een
ongeproportioneerd grote plaats in.
Het is daarom, dat wij het werk van de Franse exegeet X. Léon-Dufour: Saint
François Xavier. Itinéraire mystique de l'apôtre (La Colombe, Parijs, 1953) als een
welkome aanvulling op het boek van Brodrick kunnen begroeten. Het is geen
levensbeschrijving in de eigenlijke zin van het woord. De verschillende feiten worden
als bekend verondersteld of slechts summier aangestipt. Maar Léon-Dufour laat ons
Xaverius van binnenuit zien. Hij schetst ons aan de hand van diens brieven zijn
zieleopgang, niet in een statisch naast-elkaar-etaleren van deugden en karaktertrekken,
maar in een boeiend relaas van een inwendige groei en ontwikkeling. En de weg, die
zich dan voor ons opendoet, is al oud, zo oud als Paulus en Augustinus, ja men kan
zeggen dat alle heiligen die betreden hebben: Hoe de mens door allerlei
wederwaardigheden een dieper en inniger besef krijgt van eigen onmacht en onwaarde,
en zo steeds meer groeit in een totaal vertrouwen op Gods genade.
Drie mijlpalen markeren het leven van de grote apostel: Parijs, Lissabon, San
Tomé. In Parijs wordt de jonge, eerzuchtige magister gegrepen door het ideaal van
Ignatius en diens eerste gezellen, en gedurende de komende zeven jaren legt hij dan
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de fundamenten van zijn geestelijk leven: mijzelven mistrouwen, op U vertrouwen.
Daar ontvlamt ook zijn liefde voor die societas amoris, die hechte, bovennatuurlijke
vriendenkring, waarmee hij met elke vezel van zijn hart vergroeid zal raken. In
Lissabon begint hij zijn taak als gezant van Christus' Stedehouder in de verre landen
van Azië. Van nu af mag hij tenvolle het apostolisch leven van zijn Koning delen,
arm met de arme Jesus, temidden van ongemakken en beproevingen, waarvan men
zich in Europa geen voorstelling kan maken. Franciscus moet nu putten uit het beste
en diepste van eigen persoonlijkheid en een onwankelbaar Godsvertrouwen. In San
Tomé ten-
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slotte drijft de Geest hem ertoe Voor-Indië te verlaten en zich te wagen in de
onbekende verten en alle menselijke zekerheden los te laten. Nu komen de
tegenslagen, de tegenwerking, de uitzichtloosheid, de eenzaamheid, het grote échec.
Steeds dieper daalt hij af in de afgrond van eigen nietswaardigheid, maar steeds
hechter ook verankert hij zijn leven in God alléén.
Wij realiseren ons nauwelijks, wat het voor Xaverius betekend moet hebben,
gedurende de tien jaren van zijn apostolaat slechts vijf maal een zending brieven uit
Europa te hebben ontvangen. Hij die zo snakte naar het samenzijn en het contact met
zijn medebroeders, die zo graag hun raad en ervaring ter harte wilde nemen. En de
laatste keer duurde het ruim vier jaar voor hij weer enig teken van leven uit Rome
ontving. Léon-Dufour rekent ons voor, dat Xaverius slechts vijf jaren van de tien
zich aan het eigenlijke missiewerk heeft kunnen geven. De andere vijf bracht hij
door op zee ofwel te land in een periode van gedwongen afwachten.
Maar door dit alles wordt Xaverius steeds meer geschikt gemaakt voor zijn
apostolaat. Hij zal immers aan de mensen de heilbrengende waarde van Christus'
lijden moeten openbaren. Hij moet haar dus zelf kennen, voelen, beleefd hebben. En
dat kan slechts als hij zelf de noodzaak gevoeld heeft verlost te moeten worden. Men
kan slechts de ellende van de mensen aanvoelen, wanneer men in zijn eigen
nietswaardigheid is afgedaald. En dat leert men niet in boeken of door meditatie
alleen, maar door eigen, beleefde ervaring. Keer op keer vraagt Franciscus dan ook
aan Ignatius, om beproefde mannen te sturen met ervaring: exercitados, probados,
experiencia.
Tenslotte leert Xaverius zo ook heen te zien door de uitwendige schijn der aardse
dingen en ontdekt hij op de grond van zijn bestaan het conflict tussen goed en kwaad.
Satan die zich niet alleen buiten hem in de verschillende tegenslagen openbaart, maar
ook in hemzelf, in zijn eigen hart. De worsteling gaat niet zozeer tussen de apostel
en de mensen die hij wil bekeren, als wel tussen de zondaar die hij zelf is en de
goddelijke genade. Dit reisverhaal vertelt ons dan ook niet over de verovering van
de wereld door deze heros, maar over de verovering van de apostel door God. Of
liever, het is juist door de verovering van de wereld, dat onze apostel zich door God
laat veroveren. De mensen zien een mens handelen, maar het is God Die het doet.
‘Waarlijk’, schreef Xaverius op het einde van zijn leven, ‘als wij onszelf goed
beschouwen, valt er niet veel over om ons op te beroemen, behalve op onze eigen
zonden, want die alleen zijn inderdaad ons eigen werk. En wat we aan goeds
bewerken, dat is God Die het doet om ons zijn goedheid te tonen en ons zo te
beschamen: want dem zien we, van welke nietswaardige instrumenten Hij Zich
bediend heeft, om Zich aan anderen te openbaren’.
Th.W. Geldorp S.J.

Paul Klee
Ongeveer zeventig jaar geleden zat een kleine jongen in het koffiehuis van zijn oom
uren lang te staren naar de tekening In de marmeren tafels: de vreemde schelpen en
grillige gewassen boeiden de kleine Zwitser Paul Klee.
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Zijn werk, nu vijftien jaar na zijn dood, ligt voor ons even boeiend, even
geheimzinnig als de grilligheid van het lijnenspel waarop de grote schilder als kind
had zitten kijken.
Zeer burgerlijk was zijn bestaan. In een akte, weinige maanden voor zijn dood
geschreven, heeft hij het samengevat. Op 18 December 1879 werd hij te
Münchenbuchsee bij Bern geboren. Zijn vader was muziekleraar. Na zijn
maturiteitsexamen wordt hij kunstschilder, hoewel hij een tijdje de mogelijkheid
overwogen had musicus te worden. Om zich in de schilderkunst te bekwamen moest
hij naar Parijs of Duitsland. Dit laatste land trekt hem ‘gefühlsmässig’ meer aan. Te
München komt hij op de academie, keert na zijn leerjaren een tijdje naar Bern terug,
om in 1906 in de Beierse metropool te huwen en er zich blijvend te vestigen.
In 1920 wordt hij leraar aan het Bau-
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haus te Weimar. Met deze instelling verhuist hij naar Dessau. In 1931 aanvaardt hij
het leraarsambt in de kunstacademie van Düsseldorf. De nieuwe politieke
verhoudingen in Duitsland beletten hem zijn vrijheid van handelen. Steunend op zijn
reeds internationaal gevestigde faam besluit Klee voortaan ambteloos te leven. Geen
enkele plaats scheen hem daarvoor meer aangewezen dan zijn geboortestad Bern.
Onder deze gegevens van Klee zelf moeten we enkele reizen naar Italië, Frankrijk,
Tunis inschuiven. Ze kunnen moeilijk uit het leven en werk van deze kunstenaar
worden weggedacht. Paul Klee stierf te Muralto-Locarno op 29 Juni 1940.
De objectiviteit van dit verslag typeert de mens, zoals wij hem ook uit zijn brieven
leren kennen. Zijn burgerlijk leven is aan deze kunstenaar voorbijgegaan. Hij spreekt
alleen over zijn roeping als kunstenaar en over zijn werk. Hoogst uitzonderlijk zelfs
houdt hij zich op met werk van zijn collega's. Zijn hele levensopdracht ligt in zijn
kunst - zijn gravures, zijn tekeningen, zijn schilderijen met hun dichterlijke titels,
zijn geschriften - die in een verrassende tegenstelling staat tot de correctheid van
deze schuchtere man. Of is deze tegenstelling wellicht te verklaren door het feit dat
Paul Klee geheel in een eigen wereld leefde en zich geen rekenschap meer gaf van
de onmiddellijke betekenis van de dingen rondom hem? Zijn werk immers behoort
niet tot onze verschijningswereld. Het treedt ons te gemoet uit een verre ijlte, die
geen duisternis is, maar licht; geen chaotisch neerslag van een verhit gemoed, maar
koele, secuur-getrouwe aantekeningen van een geheim schouwen. Geen enkel van
de werken van Klee is een uitbarsting. Alles is verstilde groei, organisch als een van
de gewassen die de meester zo gaarne schilderde. We mogen Klee echter niet
beoordelen naar een of ander van zijn werken of zelfs naar een reeks er van. In het
omvangrijke oeuvre van 9000 werken kan ieder een keuze doen en zich een eigen
Klee scheppen. Typisch echter voor het oeuvre van deze meester vormt dit één geheel
van langzame ontwikkeling. Als een vaste eenheid moet het ondergaan worden,
waarin het ene slechts in het andere een volledige verklaring vindt. Niet alleen elk
schilderij, het hele werk is als gegroeid, even doelbewust en één als de groei van een
organisch wezen. Geen enkele cel is overtollig.
Daarom is Klee in zijn veelzijdigheid niet gemakkelijk te doorgronden.
Een intieme vriend van Klee, Prof. Dr Will Grohmann, heeft getracht ons een
eerste synthese te geven van de betekenis van deze schilder. Hij zelf bekent echter
dat veel nu nog niet kan verklaard worden. Maar hij meende terecht een onontbeerlijk
werk te verrichten bij het voorbereiden van zijn boek over Paul Klee1). Uit zijn
persoonlijke omgang met de kunstenaar, uit zijn correspondentie, zijn vertrouwdheid
met Klee's vrienden en familie kon hij ons heel wat nieuws leren. Daarbij heeft hij
voor zijn boek een uitgever gevonden die er een standaard-werk van heeft gemaakt.
Door zijn documentatie-materiaal zal het zijn waarde behouden. In een lijvig boekdeel
worden, naast de studie van het leven, het werk en de leer van P. Klee, een vijfhonderd
illustraties opgenomen, vele in groot formaat, verscheidene in kleur. Sommige ervan
worden voor de eerste maal gepubliceerd. De tekeningen zijn typografisch over de
tekst verdeeld. De overige illustraties op zwaar kunstdrukpapier afgedrukt. Dit alles
wordt aangevuld door een geïllustreerde ‘Gruppenkatalog’ met uitvoerige
aanduidingen, een aantal registers en een becommentarieerde bibliografie.
1) Prof. Dr Will Grohmann, Paul Klee. - W. Kohlhammer, Stuttgart, 1954, 447 pp., 133
tekeningen, 96 zw. pl., 39 kl. pl. 202 gl. afb., D.M. 45.
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Bij het lezen en doorkijken van dit boek voelen we ons als de kleine Klee, even
wonderbaar geboeid, even onuitputtelijk verrast.
G. Bekaert
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Boekbespreking
Godsdienst
Richard Gutzwiller, Meditationem über Lukas, I-II. - Benziger-Verlag,
Einsiedeln, 1954, 208-253 pp., D.M. 8.60.
Aan de Meditationen über Matthäus van Gutzwiller werd, bij hun verschijnen, in dit
tijdschrift een kroniek gewijd (April 1953). Van deze nieuwe twee reeksen, ditmaal
bij de tekst van het Lukas-evangelie aansluitend, kunnen we slechts de lof herhalen,
die we aan de Matthaeus-meditaties wijdden. G. geeft geen vrome beschouwingen
naar aanleiding van de evangelietekst: hij probeert tot de religieuse kern van de tekst
zelf door te dringen en hem te zien in het perspectief van de hele christelijke
boodschap en de hele heilsgeschiedenis. De korte, gedrongen teksten, sterk religieus
geladen en toch sober en objectief gehouden, stemmen als vanzelf tot gebed en
eerbiedigen anderzijds geheel de oorspronkelijkheid van onze persoonlijke ontmoeting
met God. De auteur ontkomt bovendien doorlopend in deze nieuwe reeks aan het
gevaar van herhalingen, dat bij het behandelen van parallelteksten steeds dreigt.
Intellectuele leek en priester hebben hier wel het allerbeste voorhanden wat de
moderne overwegings-literatuur hen te bieden heeft.
L. Monden

Henry St. John, O.P., Essays in Christian Unity, 1928-1954 - Blackfriars
Publ., London, 1955, 144 pp., 12 s. 6 d.
Gedurende meer dan dertig jaar heeft Pater St. John zich bezig gehouden met de
kwestie van de hereniging der kerken. Zelf bekeerling heeft hij de verschillende
bewegingen van Mechelen tot Amsterdam en Evanston met zorg bekeken en hierover
met veel begrip geschreven. Een selectie van twaalf opstellen uit deze periode worden
hierbij de lezer aangeboden, en we wensen het werkje in de handen van iedere
christen, katholiek of andersdenkend. Om een tweevoudige reden achten wij deze
opstellen van grote waarde. Zij geven op de eerste plaats een leerzaam beeld van de
ontwikkeling van de oecumenische beweging gedurende de laatste kwart eeuw,
alsook van de moeilijkheden op het gebied van leer, liturgie, vroomheid, organisatie
e.d. kwesties. Vervolgens spreekt hier een bekeerling die de achtergrond van zijn
niet-katholieke medechristenen goed begrijpt en met veel weldoende sympathie tracht
te verduidelijken: dit zal niet nalaten de lezer met een zelfde sympathie en liefde te
bezielen. Bovendien vertrouwen wij dat schr. door te wijzen op de onverdiende
schatten die wij katholieken bezitten, ons ook de ogen opent voor al de domheden
die we begingen, de foutieve oordelen die we nog steeds maken, en wantoestanden
die wij eenvoudig accepteren, en ons aldus brengt tot nederige zelfkennis, die ook
in deze zaak het begin is van de wijsheid.
W. Peters
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Pius XII, Gebeden van de Paus. - Lannoo, Tielt, 1955, 66 pp., ing. Fr. 48,
geb. Fr. 72.
Men zal het betreuren, dat het formaat van deze uitgave minder geschikt is voor een
gebedenboek, want deze 21 teksten, door Zijne Heiligheid bij verschillende
gelegenheden geschreven, zijn stuk voor stuk voorbeelden van vroom en echt
katholiek gebed: eenvoudig en toch hooggestemd, helder en diep, en steeds getuigend
van de ruime blik en de innige bezorgdheid, waarmee de Stedehouder Gods de noden
van de hele wereld beschouwt in deze harde tijd.
Vooral met het oog op het gebruik als gemeenschapsgebed, kon men de vertaling
vlotter wensen: de zinsbouw is soms ál te stroef, en nodeloos gecompliceerd.
F. De Graeve

Kan. J. Leclercq, Vie du Père Lebbe (Eglise Vivante). Casterman, Doornik,
1955, 356 pp., 4 pl., 1 K., Fr. 96
Door een reeks studie's en monographieën wil het tijdschrift ‘Eglise Vivante’ zijn
doel, de gedachte van de universaliteit der Kerk, verder kenbaar maken. Dit leven
van P. Lebbe beantwoordt volledig aan deze opzet.
Groot voorstander van de inheemse Chinese Kerk verdroeg deze missionaris veel
ongenoegen en miskenning. Zijn onverstoorbare gehoorzaamheid was het kenmerk
voor de authenticiteit van zijn streven en de reden waarom hij in Rome kon gesteund
worden.
Kannunik J. Leclercq heeft met enthousiasme en verering dit boek geschreven.
Misschien heeft hij daardoor de gemoeds-
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gesteltenis en geesteshouding van de andere missionarissen niet altijd met voldoende
nuance kunnen weergeven.
Voor wie het missiewerk nauw aan het hart ligt zal dit werk een aanleiding bieden
tot nadenken en misschien wel tot een gewetensonderzoek.
A. Feys

H. Nieskens, Zielzorg te middernacht. Het leven van C. Sonnenschein. Lannoo, Tielt, 1955, 166 pp., ing. Fr. 70, geb. Fr. 96.
In een tijd waarin bijna iedereen sociaal gaat denken, velen misschien sociaal voelen,
maar bitter weinig mensen echt sociaal leven, moet deze biografie van Sonnenschein
met vreugde begroet worden, vooral waar ze, door talrijke citaten uit diens eigen
geschriften, deze grote pionier der moderne naastenliefde werkelijk dichter bij ons
weet te brengen.
Daarom verdient dit derde werk uit de reeks ‘Gestalten’ een ruime verspreiding,
die door de keurige uitgave en de matige prijs wellicht meer zal bevorderd worden,
dan door de niet steeds oorspronkelijke of ook maar feilloze stijl van de auteur.
Em. De Graeve

Theologie en philosophie
Karl Rahner, Schriften zur Theologie, I. Band. - Benziger Verlag,
Einsiedeln, 1954, 414 pp., Zw. Fr. 19.80.
Karl Rahner, niet te verwarren met zijn broer, de patroloog en kerkhistoricus Hugo
Rahner, is zonder twijfel een van de voornaamste theologen in Duitsland. Geboren
in Freiburg onderwees hij lange jaren in Pullach bij München, in Wenen, en is nu
theologieprofessor aan de Staatsuniversiteit van Innsbruck in Oostenrijk. Zeer
vertrouwd met de Vaders en de Scholastieken, heeft hij tevens gestudeerd bij
Heidegger, en heeft enkele belangrijke werken geschreven over philosophie. Wat de
theologie betreft, ontplooide hij zijn activiteit vooral in zijn onderwijs, in talloze
voordrachten in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, en in meerdere artikelen en
boekbesprekingen, vooral in het Zeitschrift für Katholische Theologie. Dit laatste
heeft wel voor gevolg, dat zijn meeste artikelen niet binnen het bereik liggen van
talrijke lezers. Het was daarom een nuttig werk zijn voornaamste artikelen te bundelen
in één uitgave, waarvan nu het eerste deel is verschenen. Enkele van deze artikelen
zijn zeer bekend geraakt, vooral die over de verhouding tussen genade en natuur,
over de ongeschapen genade en de begeerlijkheid. Het exegetisch onderzoek over
de betekenis van ‘theos’ in het N.T. was ook reeds in het tijdschrift ‘Bijdragen’
verschenen. Maar zelfs zijn kleinere artikelen, als dat over de Onbevlekte Ontvangenis,
voor het Mariale Jaar uitgegeven in Stimmen der Zeit, verrassen steeds door deze
rijke samenstelling van traditionele beschouwingen en nieuwe diepe inzichten,
waardoor vooral het geheel van het geloof in zijn veelheid en goddelijke eenheid
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voor ons gaat oplichten. Verder vinden wij nog beschouwingen over de uitbouw van
de dogmatiek, de ontwikkeling van het dogma, de huidige christologische disputen
en het monogenisme. Het zijn meestal studies, die van de lezer een ernstige inspanning
vergen, maar die nooit onbeloond blijft.
P. Fransen

A.H.N. Green-Armytage, Portrait of Saint Luke. With an introduction
by R.A. Knox. - Burns and Oates, London, 1955, 204 pp., 12 s. 6 d.
Vergissen wij ons niet, dan is schr. een makelaar in effecten en een amateur exegeet.
Men men onderschatte hem niet. Zoals met zijn John who saw heeft hij ook nu weer
een studie geschreven die, degelijk gefundeerd maar zonder de overbelasting van
het wetenschappelijke apparaat dat lezing van zwaardere studies zo vaak onmogelijk
maakt, een interessant beeld geeft van de persoon van Sint Lucas. Het heeft niets
weg van een geromantiseerde biographie. Het doet wel denken, als we een ietwat
oneerbiedige vergelijking mogen gebruiken, aan een legpuzzle. De verschillende
gegevens worden geleidelijk aan in elkaar geschoven, en het verrassende is dat op
een bepaald ogenblik de figuur van de evangelist duidelijk naar voren treedt. De
stukjes zijn niet allen aan de Schrift ontleend. Er van uitgaande dat Lucas een geleerde
Griek is geweest, is het eerste stuk van de legpuzzle de gedachtenwereld van een
geleerde Griek uit Christus' tijd. Een nauwkeurig onderzoek van zijn schrijftalent en
verhaaltrant levert eveneens waardevolle stukjes. Zijn omgang met Paulus, zijn
verwantschap - als evangelist - met Marcus, en andere gegevens uit de H. Schrift
worden ook met veel eruditie uitgezocht en gerangschikt.
Alles bijeen blijft het boek toch meer
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een studie voor de exegeet en de theologische student dan voor de leek in het vak;
het voorwoord van een schriftuurkenner als Mgr Knox is voldoende garantie hoe
degelijk het werkje is.
W. Peters

Dr F. Van Steenbergen, Epistemologie, vert. door Drs Marius Van
Loosdrecht. - Leuvense Universitaire Uitgaven, 1954, 280 pp., ing. Fr.
110, geb. Fr. 135.
Deze vertaling van het bekende handboek van Prof. Van Steenbergen zal alle
beginnelingen in de philosophisch-critische wetenschap grote diensten bewijzen.
Het munt uit door helderheid en paedagogische voorstelling. Meer gevorderden
echter - het spijt ons dit te moeten zeggen - zullen al gauw inzien dat deze aanpassing
van het ‘Réalisme immédiat’ van Mgr Noël niet voldoet aan de strenge eisen van
een critische epistemologie. De beschrijvende ontleding mag voortreffelijk heten op
het plan van het directe bewustzijn; maar daarmee levert ze ook slechts
feiten-evidentie's, zoals Schr. het wel moet toegeven. Ze blijft empirisch zodat een
critische uitwerking ervan, zo ze zich aan de wetten van de logica niet wil vergrijpen,
er ook nooit een noodzakelijkheid of een waarde in vinden. Schr. is niet
doorgedrongen tot de ‘reditio completa’ van Sint Thoms, tot de totale en daarom ook
intuïtieve reflexie. Deze wijst zich uit als een noodzakelijk feit, en dus wél als een
bevoorrechte ervaring, waardoor zij bij machte is hare objectiviteit te rechtvaardigen
en het critisch probleem op te lossen. Volgens schr. is integendeel de zinnelijke
waarneming de enige en voldoende waarborg van onze kennis, terwijl ze toch, naar
Sint Thomas, passief is en daarom slechts haar eigen aangedaan-zijn kan kennen.
Wat schr. het objectief gegeven noemt, bevat dus méér dan deze waarneming, en is
bij gevolg toch reeds impliciet metaphysisch verwerkt. De intelligibele elementen
n.l., in aanleg aanwezig in het zinnelijk beeld, werden geabstraheerd, d.i. overgenomen
in de geestelijk-actieve houding van het verstand tegenover het beeld; zo ontstond
het objectief gegeven. Dit ovememen is tevens een scheiding tussen wat uit het
zinnelijk beeld wél en niet werd opgenomen, en een synthese van wat werd
opgenomen met de actieve houding van het verstand. Contradictorisch ware dus een
abstractie die geen synthese insluit, en niet, zoals schr. beweert, ‘een abstractie die
synthese is’. De vertaling schenkt voldoening al is ze zeer letterlijk.
J. Defever

H. Roos, S.J., Kierkegaard et le catholicisme, trad. du danois par A.
Renard, O.S.B. (Philosophes Contemporains. Textes et Etudes). Nauwelaerts, Leuven, 1955, 92 pp., Fr. 48.
Dit boekje schetst vooreerst Kierkegaards kennis van het katholicisme. Daarna
ontleedt het de katholieke tendenzen in zijn werk (critiek op de reformatie, het
aanvaarden van de werken des geloofs, de ‘analogie entis’ en een objectief gezag).
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Tenslotte geeft het ook de antikatholieke tendenzen aan (het subjectivisme, de
paradoxtheorie en het verwerpen van het kerkbegrip).
Het geheel doet zeer fris en oorspronkelijk aan, vooral door de vele nieuwe en
belangrijke teksten uit het dagboek. De grootste verdienste echter lijkt ons de
objectiviteit der behandeling, waardoor de schrijver het probleem heeft weggehaald
uit de polemische atmosfeer die er om heen hing.
L. Dupré

Literatuur
Frans Babylon, Privé-feest. - De Beuk, Amsterdam, 1955, 48 pp.
Frans Babylon, Bezonken Keuze. - Uitgeverij Helmond, Helmond, 1955,
81 pp.
In de serie-uitgave van De Beuk te Amsterdam publiceert Frans Babylon een bundeltje
verzen tegelijk met een grotere keuze uit vroeger en later werk te Helmond. Babylon
is niet alleen naar leeftijd, maar ook naar de geest een na-oorlogs dichter. Het
chaotische, verscheurde, onzekere, opstandige dat we bij vele naoorlogse poëten
aantreffen, vinden we ook bij hem. Het bij traditie door omgeving en familie
overgeleverde is echter ook nog sterk en zo ontstaat er een tweestrijd tussen beide.
Een groot dichter is Babylon niet; daarvoor is zijn persoonlijk innerlijk rythme te
zwak. Wel is hij typisch eigentijds door het sterk ondergaan der indrukken van het
moderne leven, dat stad en land beïnvloedt, door het mengsel van erotiek, religie,
twijfelzucht, verlangen naar de idylle, openhartigheid, onvoldaanheid etc., dat zijn
poëzie uitmaakt.
‘Ook al kunnen wij geen primitieven meer worden
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- ondanks ons eerlijk gedweep met jazz en Freud wij (dat wil zeggen de eenzamen tussen de horden)
zoeken stuk voor stuk naar een nieuw begin
om dwars tegen waterstofbommen en leugens in
een oorspronkelijk paradijs te scheppen’.
Zo schrijft hij in Privé-feest.
J. v. Heugten

Harriët Laurey en Ton Neelissen, Onder de Roos. - U.M. Holland,
Amsterdam, 1955, 32 pp., f 3.90.
Ton Neelissen en Harriët Laurey zijn onlangs in het huwelijk getreden en beiden
dragen tien verzen bij voor bovengenoemde bundel, waarvan de naam de vertaling
van Sub Rosa is. De gedichten van de een zijn op de ander afgestemd; het zijn
gedichten van twee gelukkigen die elkaar gevonden hebben. Wij willen de titel Sub
Rosa, Onder de Roos eerbiedigen en er het zwijgen toe doen.
J. v. Heugten

Prisma Serie.
Religieuze Poëzie der Nederlanden. Verzameld door Michel van der Plas.
- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1955, f 1.25.
Michel van der Plas verzamelt hier die religieuze gedichten, die hij persoonlijk mooi
vond. Hij heeft smaak en belezenheid genoeg om althans een goede keuze aan zijn
lezers voor te zetten. De Middeleeuwers, Revius, Vondel en Gezelle hebben de
grootste plaats. Van de latere acht hij Jac. Israël de Haan, Willem de Mérode en
Gabriël Smit de meest uitgesproken religieuze dichters. Merkwaardig dat Hooft
volstrekt ontbreekt. Van der Plas neemt het woord religieus nogal breed, met het
gevolg dat er gedichten in het boekje staan die menig lezer zullen verbazen. Over
het algemeen is het, dunkt mij, een kundige en verantwoorde keuze die de verzamelaar
deed en biedt het werkje een bundeling van de beste religieuze poëzie, een genre,
waaraan de Nederlandse litteratuur bijzonder rijk is.
J. v. Heugten

Klassieken uit de Ned. Letterkunde nr 5: E. Endt, Gedichten van A.C.W.
Staring. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1955, 108 pp., f 2.45.
Een nieuwe keur uit Starings poëzie met een eenvoudige, historisch-gehouden
inleiding door E. Endt is als nr 5 in de serie Klassieken uit de Ned. Letterk.
verschenen.
Een geslaagde keuze m.i., van goede aantekeningen voorzien, en die haar lezers
wel vinden zal. Aanbevolen.
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Joh. Heesterbeek

Zwolse drukken en Herdrukken. Nr 14. W.J.M.A. Asselbergs en A.P.
Huysmans, Het spel vanden heilighen Sacramente vander Nyenwervaert.
- W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1955, 270 pp., f 5.80.
Naast de serie: Klassieken uit de Ned. Letterkunde, volgen de uitgaven der Zwolse
drukken en Herdrukken elkander gestaag op. Als nr 14 is het bovenvermelde spel
van het H. Sacrament van Nyenwervaert verschenen, ingeleid en toegelicht door
Asselbergs en Huysmans. Een gedegen en knap stuk werk is deze inleiding, resp.
toelichting; een werk van nauwkeurig, wetenschappelijk naspeuren en onderzoeken,
vergelijken en afmeten waarvan de lezer dankbaar kennis mag nemen. Wat over dit
middeleeuws spel geschreven is - en dit is niet weinig - is door de inleiders zorgvuldig
gewikt en gewogen. Men mag deze uitgave gerustelijk een modeluitgave noemen.
En dit slaat niet enkel op de tekstuitgave van het spel zelve, doch evenzeer op hetgeen
de schrijvers hieraan laten voorafgaan en volgen. Het geheel wordt besloten met een
goedvoorziene lijst van geraadpleegde literatuur.
Joh. Heesterbeek

Hubert Schrade, Götter und Menschen Homers. - W. Kohlhammer,
Stuttgart, 1952, 364 pp., D.M. 19,80.
In dit boek wil de schrijver van Der Verborgene Gott zijn visie geven op het ‘beeld
van God en mens’, dat zich het Avondland gevormd heeft in de gedichten van
Homerus. Door fijnzinnige en erudiete analyse van talloze passages uit Ilias en
Odyssee en vele vergelijkingen met parallel materiaal tracht hij aan te tonen, hoe de
Helleense geest zich een Godsbeeld schept naar de gelijkenis van de mens, in wie
hij echter, bij al het vergankelijke, toch het eeuwige Godsbeeld speurt. Homerus
behoort als religieus dichter au serieux genomen te worden en verdient niet het
verwijt, dat hij de godengestalten rationalistisch en ‘dichterlijk’ zou hebben
vermenselijkt. Het ongesystematiseerde polytheïstische denken van Homerus' religie
mag men niet vanuit ons systeem bezien evenmin als vanuit
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onze moraliteit, aldus S. Ongetwijfeld een rijk boek vol fijne observatie, dat inspireren
kan.
J. Fruytier

Dr J. Wytzes, Vergilius. De dichter van het Imperium. Een inleiding tot
de Romeinse godsdienst en gezindheid. - J.H. Kok, Kampen, 1951, 95 pp.,
f 3.50.
Goden, Vroomheid, Heil, Dichterschap: in deze hoofdstukken encadreert S. zijn
portret van Vergilius als de dichter, die gelooft in het tot religie verheven Romeinse
ideaal van de civitas terrena salutifera, het rijk van deze wereld, dat dank zij Rome
een aards heil brengt. Voor Vergilius is Augustus daarvan de incarnatie en de Aeneis
maakt hij tot de mythe van dit ideaal.
S. plaatst graag en met succes zijn beschouwingen tegen een christelijke
achtergrond, de reformatorische.
J. Fruytier

F. Hoelderin, Empedocles op de Etna, vert. H. Bruning. - Lannoo, Tielt,
1955, 60 pp., ing. Fr. 35, geb. Fr. 52.
Wij vragen ons af of deze uitgave niet een publicitaire vermetelheid en vergissing
betekent. Waarom slechts het laatste fragment van een veel groter werk? En waarom
een persoonlijk interpreterende inleiding, die te weinig zakelijks bevat om de lezer
wegwijs te maken?
Men antwoordt: het gaat om een uitzonderlijke dichterlijke tekst, waarbij een
proeve van vertaling. Het antwoord is aannemelijk; maar dan zou de inleiding een
meer klassieke en objectiverende allure moeten hebben; dan moest de vertaling (die
de nerveuze gespannenheid en harmonische volheid van het oorspronkelijke nogal
verloren heeft) getrouwer beeldend zijn gebleven.
E. Janssen

J.P. Richard, Littérature et sensation (Coll. Pierres Vives). - Ed. du Seuil,
Parijs, 1954, 287 pp.
Het is geen overdrijving te beweren dat J.P. Richard met dit werk, zijn eerste, van
meet af een onbetwiste plaats heeft veroverd onder de erkende meesters van de Franse
literaire critiek. Wie enigszins met de evolutie van deze vertrouwd is, zal weten dat
in haar het dynamische, creatieve karakter steeds meer en meer de overhand heeft
genomen op de critiek die uitgaat van bepaalde, objectieve kanons en
vooronderstellingen. De moderne criticus - denk aan namen als Rivière, Du Bos,
Raymond, Béguin, Poulet - is vóór alles gesteld op eerbiediging van het eigen wezen
der te behandelen auteurs. Deze methode veronderstelt echter een geoefende
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soepelheid, een belangeloze inzet, en het oordeel dat ze uitspreekt komt voort, niet
uit vooropgezette schema's, maar als het ware uit de schrijver zelf. Ze beoogt een
analyse van een bewustzijnsinhoud, een wederontdekking van een inwendige structuur
die haar eenheid zoekt in de veelheid van complementair, tegengesteld of zelfs
vijandig werkende krachten.
In die geest betreedt J.P. Richard de eigen wereld van Stendhal, Flaubert - aan
ieder worden ongeveer honderd bladzijden gewijd - Fromentin en de gebroeders
Goncourt. Hij toont aan hoe Stendhal de hem kenmerkende dualiteit van intellect en
hart, in de worsteling van de meest uiteenlopende ervaringsmomenten, op vrij soepele
wijze tot een dynamisch evenwicht wist te brengen; hoe Flaubert, gemarteld door
een soort rabelaisiaanse zwelgzucht, en gestuwd door een hijgende ascese, uit de
zintuigelijke stofbeleving, een geestelijke scheppingsvorm kon bevrijden; hoe tenslotte
het bevrijdingsproces bij Fromentin en vooral bij de Goncourt's, door een gemis aan
innerlijke vlucht, op zichzelf terugbuigt en in halfslachtigheid en literaire
onbelangrijkheid mislukt.
Voor een juister begrip van de behandelde auteurs en een dieper inzicht in de
methode van de literaire critiek is dit boek onontbeerlijk.
J. Dax

Humanitas-Reeks: 14: A.S. Poesjkin, De Postmeester e.a.; 15:
Schopenhauer, Over lezen en zelf-denken; 16: G. von Le Fort, Het vonnis
van de zee; 17: Kard. Newman, Wachten op Christus. - Lannoo, Tielt,
1955, 63 pp., Fr. 25 (ieder).
Poesjkin is een groot dichter. Als verteller imponeert hij minder. En waar zijn drie
hier aangeboden novellen in een matte vertaling alle glans van taalschoonheid hebben
verloren, wordt hem in de Humanitas-reeks weinig eer bewezen.
Ook de vertaling van enkele teksten uit de Parerga und Paralepomena van
Schopenhauer is niet bijzonder goed geslaagd: het principe waarop de vertaler ze
heeft gebaseerd is trouwens aanvechtbaar. Overigens zullen lezer en denker (om van
de criticus niet te gewagen) hier heel behartenswaardige dingen vinden. Ze kunnen
bovendien geamuseerd constateren, dat men ook in de binnenkamers van de zuivere
gedachte elkaar ongenadig in het haar kan zitten.
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De werkjes van Gertrud von Le Fort en van Newman zijn twee kostbare pareltjes in
de reeks. De oude Bretonse legende heeft onder de pen van de grote Duitse schrijfster
een intense symbolische kracht gekregen, en de twee eschatologische preken van
Newman zijn modellen van gewijde didactiek. Beide vertalingen zijn heel verzorgd,
en de waarde ervan werd aanzienlijk verhoogd door beschouwingen over persoon
en werk der auteurs, geschreven door personen van erkende bevoegdheid als Urbain
van de Voorde en Mag. Seynaeve.
F. De Graeve

Cultuurleven
Edgar De Bruyne, Geschiedenis van de Aesthetica. De Middeleeuwen
(Philosophische Bibliotheek). - Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1955,
488 pp., ing. Fr. 220, geb. Fr. 250.
In de 2000-jarige geschiedenis der aesthetica vanaf de Griekse oudheid tot de
Renaissance is de middeleeuwse aesthetiek wel in zover belangrijk, dat haar
opvattingen over kunst en schoonheid de aesthetisch-gedachtelijke sfeer weergeven,
waarin de westerse kunst een opbloei heeft gekend, welke - althans onder bepaalde
opzichten - niet meer geëvenaard werd. En al is de middeleeuwse kunst nog heel wat
anders en heel wat meer dan een toepassing van de toenmaals geldende artistieke
opvattingen, voor een juist begrip dezer kunst is nochtans een kennis dezer opvattingen
noodzakelijk, indien men zich niet in een al te moderne beoordeling der middeleeuwse
kunst wil opsluiten. Maar ook op zich en van meer filosofisch standpunt is het
interessant na te gaan, hoe de uit de christelijke oudheid overgeërfde schoonheidsleer
zich vanaf Boëthius, door de Byzantijnse en Carolingische tijd en de Renaissance
der 12e eeuw, in de werken van Tsidorus van Sevilla, Beda, Hrabanus Maurus,
Scottus Eriugena, Hugo van St Victor en zovele anderen een weg heeft gebaand naar
de grootse synthese der 13e eeuwse scholastiek om in de filosofie van St Thomas
een metafysische uitdrukking van blijvende waarde te vinden. Des te meer daar we
hier te doen hebben met een geschiedenis, die met zo'n vaste hand geschreven werd
door iemand die, dank zij een verbazende belezenheid, volkomen op de hoogte is
van de stof.
Met het hoogtepunt der 13e eeuw wordt nochtans de middeleeuwse aesthetiek niet
afgesloten. Een verdere ontwikkeling vormt de overgang naar de Renaissance. In
deze overgang zijn vooral Dionysius de Karthuizer, Petrarca, Boccaccio en Dante
de hoofdfiguren. Een nieuwe synthese wordt gevonden, de synthese van liefde en
schoonheid. Met Dante voltrekt zich ook - niettegenstaande de critiek van het
opkomend humanisme - de gelukkige wending naar de volkstaal, de taal, die de
kathedralen trouwens reeds lang hadden gesproken.
L. Vander Kerken
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Kurt Leonhard, Augenschein und Inbegriff. Die Wandlungen der neuen
Malerei. - Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1954, 223 pp., 15 pl., D.M.
12,50.
In de hartstochtelijke poging van de kunstcritiek om zich de draagwijdte van de
moderne kunst duidelijk te maken zal het werk van K. Leonhard een eigen plaats
blijven innemen, alleen reeds omdat de auteur de kunst verstaat de vage opwellingen
en ‘Ahnungen’ in een directe taal te verwoorden. Samen met de auteur doorlopen
we het domein van de moderne kunst en krijgen daarbij een rustige, vanzelfsprekende
- haast al te vanzelfsprekende - opheldering.
Dergelijke gave om de dingen bij hun naam te noemen veronderstelt echter een
grote beheersing van de stof. Het is de auteur er om te doen een zich logisch
ontwikkelende synthese te vormen van de vele richtingen in de evolutie van de
moderne kunst en deze te situteren in het geheel van het geestesleven. Hier moeten
we echter een licht voorbehoud maken. Hoewel geen grove onjuistheden kunnen
aangewezen worden is de uitleg soms zo algemeen dat hij gemakkelijk verkeerd kan
worden verstaan. En al kan de voorstelling steeds verdedigd en in een christelijke
visie geïnterpreteerd worden, toch leidt de lectuur van dit boek tot de conclusie dat
de auteur een vage, doch uitgesproken andere levensopvatting huldigt.
G. Bekaert

Karl Eller, Der heilige Berg Athos. - O.W. Barth-Verlag,
München-Planegg, 1954, 240 pp. waarv. 100 pl. en klpl. 26 × 20 cm., geb.
D.M. 28,50.
De monnikenrepubliek van de Berg Athos is een van de meest indrukwekkende onder
de ‘heilige’ plaatsen van de
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christelijke wereld. Sinds bijna duizend jaar is dit schiereiland het geestelijk centrum
van de Orthodoxe christenheid, en nog steeds is het bevolkt met kloosterlingen uit
alle landen van Oost-Europa.
Na een historisch overzicht van de nederzettingen op de Berg Athos, wordt het
leven, het werken en het bidden van zijn bewoners beschreven, en de diepere betekenis
daarvan nagegaan. De schrijver wil - hij doet het zelf opmerken in zijn inleiding een bijzondere nadruk leggen op de rol van de Ikonen in het leven van de
Athos-monnik.
Het illustratie-materiaal is uitstekend. In een honderdtal platen, waarvan
verscheidene in kleuren, toont de schrijverfotograaf ons het Athos-landschap, de
pittoreske kloosters en het leven van de monniken in al zijn aspecten. Zo ligt in dit
boek een wereld open, die slechts voor weinigen toegankelijk is, de wereld van het
kloosterleven in het oosters christendom.
Daarom verdienen de schrijver en de uitgever de dank en de sympathie van allen
die begaan zijn met het geestelijk welzijn van de Orthodoxie, en van hen die belang
stellen in de vroegste vormen van het kloosterleven in de Kerk, zoals die op de Berg
Athos zijn bewaard gebleven.
E. Voordeckers

Lady Pakenham (Ed.), Catholic Approaches. - Weidenfeld and Nicolson,
London, 1955, 227 pp., 15 s.
De vrouw van de ex-minister uit Attlee's kabinet heeft hier bijeengebracht een aantal
opstellen van verschillende schrijvers over onderwerpen, die wat men noemt, in het
brandpunt van de belangstelling staan: rassenvraagstuk, opvoeding, sexualiteit,
huwelijk, wetenschap en geloof, politiek, kunst e.d. Dit zijn zware en ingewikkelde
problemen en men stelt zich na lezing van deze verzameling de vraag of het opstel
wel de geschikte vorm is voor een bevredigende behandeling ervan. Zelfs het feit
dat experts hierover schrijven (namen als D'Arcy, Woodruff, aartsbisschop Mathew,
Strauss zeggen reeds voldoende) neemt niet weg dat er over het gehele boek iets
oppervlakkigs ligt. We zijn ons er wel van bewust dat in de titel van dit boek
gesproken wordt van approaches; het gevaarlijke blijft dat gemakkelijk gesuggereerd
wordt dat de approach de volbrachte tocht is. Bovendien betwijfelen we of het
verstandig is om in deze tijd enkel de approach tot een brandende kwestie te geven.
Het wekt te vaak de indruk dat de vitragegordijntjes werden weggeschoven, om dan
te merken dat er achter de ramen een zwaar overgordijn hangt.
W. Peters

Europese Beeldhouwkunst: Zadkine door Prof. A.M. Hammacher; Despiau
door G. Waldemar; Marino Marini door M. Langui; Lipchitz door R.
Goldwater. - Allert de Lange, Amsterdam: Van Ditmar, Antwerpen, 1954,
16 pp. en 33 afb. ieder.
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Prof. A.M. Hammacher heeft het aangedurfd naast het vele bestaande een nieuwe
reeks te beginnen over de Europese Beeldhouwkunst, waaronder moet worden verstaan
moderne Europese beeldhouwers. Van deze reeks zijn de eerste vier deeltjes van de
pers. Elk bevat een bondige inleiding en twee en dertig fullpage illustraties, meestal
van goede kwaliteit. Over dit initiatief kunnen we ons alleen verheugen omdat deze
nieuwe serie, die in verschillende talen wordt uitgegeven, een prestatie wordt van
blijvende betekenis. In de vier hoofdfiguren Zadkine, Lipchitz, Despiau, Marini
respectievelijk ingeleid door A.M. Hammacher, R. Goldwater, W. George, E. Langui
krijgen we nu reeds een totaalbeeld van de moderne kunst. De overige deeltjes zullen
er een welkome aanvulling en verrijking van betekenen.
G. Bekaert

Prof. Dr P.J. Bouman, Volk in beweging. - Van Gorcum en Co., Assen,
1951, 126 pp., f 3.90.
In dit boekje tracht de schrijver de kloof te overbruggen tussen de West-Europese
en de Amerikaanse mentaliteit. In de ogen van de Europeaan is Amerika een eenheid
van land en volk, wat het echter geenszins is. Te weinig wordt gezien en gewaardeerd,
hoe Amerika een land van pioniers is, dat zoekt naar en integratie van
levensgemeenschappen, waarin veel opbouwende krachten werkzaam zijn.
Daarentegen is men in een ietwat verwaten mentaliteit blind voor de vele decadente
en desintegrerende factoren die het hedendaagse West-Europa ondermijnen.
De schrijver geeft op de hem eigende boeiende wijze vaak voortreffelijke analyses
van Amerikaanse en Europese levensverschijnselen. Een alleszins lezenswaardig
boekje, waarbij men hier en daar naast uitroeptekens ook wel eens een vraagteken
aan de kant zal zetten.
Drs Mr F.M. Raeven
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Geschiedenis
D.L. Douie, The Conflict between the Seculars and the Mendicants at the
University of Paris in the thirteenth century. A paper read to the Aquinas
Society of London on 22nd June 1949. - Blackfriars, 1954, 30 pp.
Deze brochure geeft een interessante samenvatting van het felle en voortdurend in
hevigheid toenemende conflict aan de Parijse Universiteit tussen de seculieren en de
regulieren in de 13e eeuw. Ontstaan n.a.v. de practische onvermijdelijke botsingen
van twee pretendenten op het gebied van de zielzorg en de wetenschap, ontwikkelde
zich in de 50er jaren een formeel theoretisch en theologisch dispuut over de religieuze
staat, het apostolaat, de armoede, de christelijke volmaaktheid en aanverwante punten
als zodanig. Op de achtergrond en daartussendoor spelen de interpretatie van de
pauselijke machtsvolkomenheid en het opkomend Gallicanisme een voortdurend
belangrijkere rol. Guillaume de St Amour, Gerardus van Abbeville en Henricus van
Gent aan de ene kant, St Thomas, St Bonaventura en Joannes Pecham aan de andere
kant zijn de corypheeën in de strijd; maar de man in de straat leeft intens mee, zij
het dan ook met andere argumenten! Schr. is erin geslaagd een verantwoord en
pakkend overzicht te geven, alleszins lezenswaard, van de drie grote crises in deze
strijd, die van 1254 en vv, 1267 vv en 1281 en volgende jaren.
J. Rupert

Algemene Geschiedenis der Nederlanden, onder redactie van Prof. Dr
J.A. Van Houtte, e.a. Deel VII: Op gescheiden Wegen 1648-1748. - De
Haan, Utrecht, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, XX-478 pp.,
geïll., geb. Fr. 300.
Met verscheidene maanden vertraging verscheen het VIIe deel van deze twaalfdelige
geschiedenis. Na een hoofdzakelijk tot het politieke leven beperkte inleiding door
Prof. Presser, behandelen Prof. Rogier de binnenlandse politiek van het Noorden, en
Dr J. Lefèvre die van het Zuiden, beide op voortreffelijke manier. Om het
grootnederlands karakter van deze Algemene Geschiedenis der Nederlanden te doen
uitkomen, ware het vanzelfsprekend geweest de buitenlandse politiek van Noord en
Zuid, die trouwens in een Europees kader verloopt, samen te behandelen; in de plaats
krijgen wij helaas een exposé van Drs J. Kramer over het Noorden, zodat wij over
het Zuiden, b.v. over de gebiedsafstanden aan Frankrijk, niet eens behoorlijk worden
ingelicht. De twee hoofdstukken over de cultuur in het Noorden in de tweede helft
der zeventiende eeuw zijn zeer goed, ofschoon te veel namen worden geciteerd. Het
is ons een probleem waarom Dr Ph. De Vries een lang hoofdstuk mag schrijven over
de Noordnederlandse cultuur in die dode eerste helft der achttiende eeuw, terwijl
Drs F. Baudouin zich met evenveel bladzijden tevreden moet stellen om de hele
cultuur van het Zuiden van 1648 tot 1748, waarin dan toch heel wat belangrijke
namen voorkomen, te behandelen, wat hij trouwens uitstekend deed.
Onder de degelijkste en meest overzichtelijke hoofdstukken zijn zeker dat van
Prof. Van Dillen over de economische ontwikkeling in het Noorden en dat van Prof.
Van Houtte over die van het Zuiden. Hetzelfde mag gezegd worden van het korte,
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té korte hoofdstuk van Prof. Willaert over de kerkelijke toestanden in het Zuiden.
Wij missen pijnlijk een hoofdstuk over de godsdienst in het Noorden: evenals in de
delen V en VI wordt het Calvinisme in Nederland helaas weer vergeten; anderzijds
hadden de Hollandse Missie en het Jansenisme in het Noorden in verband met het
Zuiden moeten worden behandeld.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat dit VIIe deel een belangrijke bijdrage levert
voor de kennis van ons nationaal verleden, maar dat de leiding op een paar punten
jammerlijk te kort is geschoten.
M. Dierickx

Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden. Deel IX, Afl. 1-4,
1954-1955, 336 pp. - M. Nijhoff, 's-Gravenhage; De Sikkel, Antwerpen,
Per jrg. f 19, Fr. 285.
De laatste jaargang van dit Lagelands georiënteerd historisch tijdschrift brengt
verscheidene interessante bijdragen. Zo over het ontstaan van de stad Tiel in de
noormannentijd door H. Müter, over het benoemingsrecht in de Nederlandse abdijen
door Karel V, van de hand van P. Gorissen, en over de dubbele koers in het geldwezen
der Zuidelijke Nederlanden in de 17e eeuw, door V. Janssens. Met zijn gewone
scherpzinnigheid en zelfstandig oordeel typeert Prof. Geyl de grote Fruin en ontneemt
hem iets van zijn vroegere glorie, terwijl Dr J.S. Bartstra Sr een
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nogal vinnig artikel schrijft tegen de veelomstreden Prof. Romein. In een korte maar
door haar heldere synthese merkwaardige Aantekening zet Prof. Van Werveke uiteen
hoe de jongste opgravingen en navorsingen de oudste geschiedenis van de stad Gent
aanmerkelijk hebben gewijzigd. Twee lange Kronieken (pp. 62-122 en 250-302)
geven een overzicht van alle belangrijke boeken en artikels die het laatste jaar over
de geschiedenis der Nederlanden verschenen, zoals de Suid-Afrikaanse Kroniek 1953
(pp. 303-320) dit doet voor het overzeese deel van de Nederlandse stam. Een twintigtal
wetenschappelijke besprekingen van vooraanstaande historische studiën over ons
nationaal verleden besluiten de twee afleveringen.
Pas wanneer men aandachtig de hele jaargang heeft doorgelezen, realiseert men
zich hoe onmisbaar dit tijdschrift is voor allen die zich voor de geschiedenis der Lage
Landen interesseren.
M. Dierickx

Mgr. L. Cuvelier en L. Jadin, L'Ancien Congo d'après les Archives
romaines (1518-1640 (Acad. roy. des sciences coloniales. Section des
sciences morales et politiques. Mémoires in 8o, Tome XXXVI. Section
historique). - Marnixstraat 25, Brussel, 1954, 600 pp., Fr. 550.
Het Oud-Koninkrijk Kongo strekte zich ten Zuiden van de Kongostroom tussen de
Atlantische Oceaan en de Kwangorivier uit, en had de Bengostroom als zuidergrens.
Het bleef onafhankelijk onder inheemse vorsten, totdat de Portugezen er in 1883
Portugees Angola van maakten, terwijl de oostelijke rand bij de huidige Belgische
Kongo werd ingelijfd.
Reeds op het einde van de 15e eeuw werd het christendom er verbreid. Koning
Alfonso (1506-1543) zou zeer veel doen voor de kerstening van zijn volk en zijn
zoon Dom Henrique zou zelfs de eerste zwarte bisschop worden en van af 1521 als
hulpbisschop Kongo besturen. Na lange onderhandelingen richtte paus Clemens VIII
in 1596 een eigen bisdom San Salvador in Kongo op. Naast seculiere priesters zouden
religieuzen van alle grote orden hier kortere of langere tijd aan de missionering der
inheemse bevolking werken. Krachtens het padroado wilde Portugal enkel Portugese
missionarissen naar Kongo laten vertrekken, en dit heeft de bekeringsactie ten zeerste
gehinderd.
L. Jadin, hierin geholpen door Mgr. Cuvelier, heeft uit verscheidene Romeinse
archieven 223 documenten over dit interessante bekeringswerk verzameld en ze hier
in uitvoerige résumés gepubliceerd. Een lange inleiding van 90 bladzijden geeft een
overzicht van de politieke en vooral godsdienstige toestanden in de anderhalve eeuw
welke de documenten bestrijken. Twee kaarten, een tiental platen en een uitvoerig
register verhogen aanzienlijk de waarde van deze publicatie, die door andere zal
gevolgd worden.
M. Dierickx
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W.A. Pantin, The English Church in the Fourteenth Century. - Cambridge
University Press, 1955, 292 pp.
Schr. geeft eerst een beschrijving van de structuur der kerk in de veertiende eeuw
(bisschop, priester, religieus) alsook van haar betrekkingen met de staat en met Rome.
In een tweede gedeelte wordt het wetenschappelijke werk van de kerk besproken:
de positie der universiteiten, de controversen uit deze tijd en de personen die hieraan
deelnemen, terwijl het derde gedeelte wordt besteed aan geschriften van godsdienstige,
en vooral mystieke aard, waarvan sommigen zoals The Pricke of Conscience en The
Cloud of Unknowing ook van belang zijn voor de philologie. Het terrein dat door de
auteur bestreken wordt is wel zeer ruim en de drie honderd royaal gedrukte pagina's
geven dan ook niet meer dan een opsomming van ten dienste staande gegevens,
hetgeen ook naar voren komt in de opbouw door vele korte summier gehouden
hoofdstukjes. Het boek geeft ons niet de kerk in de veertiende eeuw, het legt hechte
fundamenten en brengt al het benodigde materiaal bijeen: het optrekken van het
gebouw kan nu geschieden.
W. Peters

Anton Zischka, Alarm voor het Avondland. - Nederlands Boekhuis,
Tilburg, 1955, 253 pp., f 7.90.
Het verslag van deze, onlangs beëindigde, vijfde reis van Anton Zischka om de
wereld draagt de zorgwekkende titel: Alarm voor het Avondland! Het boek houdt
zich vooral bezig met de Aziatische landen en Rusland, practisch dus met het
probleem: al of niet communisme. En zijn prognose is weinig optimistisch. In Japan
leven de mensen zorgeloos en onnadenkend, onbewust van de dreigende toekomst.
In China wordt de opbouw van het land met geestdrift en toewijding ter
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hand genomen; zo ook in India, waar Nehroe zonder dwang of tyrannie het volk tot
arbeid, tot sociale deelname en zelftucht tracht op te voeden. De meeste andere
Aziatische landen geven weinig hoop. In Rusland bespeurt de auteur een nieuwe
koers en afwijking van het starre Marxisme. Het boek vormt een felle aanklacht tegen
de politiek der Verenigde Staten, die in het Oosten overal op het verkeerde paard
wedt en daardoor het communisme in de hand werkt, vooral in haar houding tegenover
China en India. Zischka is altijd een boeiend reporter. Hij kent de wereld als
nauwelijks een ander en zijn uitspraken klinken doorgaans voorzichtig. Voor menig
lezer zal het boek een openbaring zijn. Het is rijk geillustreerd en smaakvol
uitgegeven.
J. v. Heugten

Psychologie en sociologie
Josef Goldbrunner, Personale Seelsorge. Tiefenpsychologie und Seelsorge.
- Herder-Verlag, Freiburg, 1954, 135 pp., geb. D.M. 6,80.
Met vreugde mag men vaststellen dat aan katholieke zijde de positieve resultaten
der diepte-psychologische ontdekkingen hoe langer hoe meer worden aangewend.
Dat maakt tevens een positieve critiek mogelijk op de onverantwoorde
veralgemeningen en extrapolaties die op dit terrein zo weelderig tieren. Het boek
van J. Goldbrunner, die vroeger reeds een korte doch degelijke inleiding schreef op
het geheel van Jungs inzichten, brengt nu een meer persoonlijke studie die de
verrijkende inzichten der analytische psychologie inbouwt in de theorie en de praktijk
van de zieleleiding. Daarbij onderstreept hij vooral de psychologische processen der
ontvreemding aan het eigen wezen (persona) en der verwezenlijking van de diepste
wezensaanleg (de individuatie). Beide trekt hij door tot de confrontatie met het
transcendente.
Dit boek, hoe kort ook, bevat heel wat stimulerende inzichten. Mochten zij ingang
vinden in de praktijk van alle zieleherders die hun leiding stevig willen verantwoorden.
R. Hostie

Dr Mr F.M. Havermans, Opstellen over forensische psychiatrie. - J.J.
Romen en Zonen, Roermond, 1951, 219 pp., f 8.50 en f 9.75.
Het is ongetwijfeld een gelukkige gedachte van de schrijver geweest om deze
verzameling opstellen het licht te doen zien. Hij pretendeert geenszins een
systematische publicatie te geven over de forensische psychiatrie die op dit ogenblik
volop in ontwikkeling is in het licht van nieuwe philosophische en empirisch
verworven inzichten. De gekozen onderwerpen vragen echter de grote aandacht van
degenen, die zich op dit terrein bewegen en vormen tezamen een afgerond geheel.
De schrijver blijkt bij de behandelde onderwerpen niet alleen de moderne literatuur
te beheersen, maar geeft ook zijn eigen inzichten en standpunt weer.

Streven. Jaargang 8

Dit boekje dient in handen te komen van psychiaters, juristen en maatschappelijke
werkers. Psychiaters zijn vaak juridisch te weinig geschoold, juristen en
maatschappelijke werkers weten meestal te weinig af van de psychiatrie, om de
forensisch-psychiatrische problemen, waar ze voortdurend mee te maken hebben,
op hun juiste waarde te schatten en hierin efficiënte hulp te verschaffen.
Daarom kan deze publicatie ook de onderlinge samenwerking bevorderen tussen
groepen die in hun werk op elkaar aanwezig zijn.
Drs Mr F.M. Raeven

Dr J.H. van den Berg, Over neurotiserende factoren. Rede uitgesproken
bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de
phaenomenologische methode en de conflictspsychologie aan de
Rijksuniversiteit te Leiden op 11 Maart 1955. - Uitg. C.F. Callenbach
N.V., Nijkerk, 27 pp., f 1.50.
Op zeer wel gestyleerde wijze, nochtans zijn onderwerp slechts aanstippend, sprak
Prof. van den Berg over een drietal culturele factoren, welke medebepalend zijn voor
de neurotische existentie van ‘de beschaafde mens’. Hij bracht naar voren, dat een
complexe, polyvalente samenleving het kind in een infantiele kindsheid en in een
moeitevolle, gelede volwassenwording dwingt; dat door de ‘pressure of time’ verleden
en toekomst onzichtbaar werden, zonder gebondenheid met het heden; en dat door
toeneming van vluchtige contacten met ‘de verte’ juist de banden, die het leven
inhoud en stabiliteit verlenen, devalueerden. De taak van de conflictpsycholoog zal
voorlopig in hoofdzaak liggen in de individuele therapie en hierbij in het sonderen
van de stoornissen van de hiërarchie der groepen.
J.J.C. Marlet
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G. Zorab, Wonderen der parapsychologie. - Uitg. H.P. Leopold,
's-Gravenhage, 1955, 2de druk, 274 pp., geb. f 7.90.
De eerste druk van dit boek verscheen in 1949 bij G.W. Breughel te Amsterdam en
werd uitvoerig en met waardering voor de helderheid besproken door A.
Schrijnemakers in dit tijdschrift, Jrg. IV, deel I, Nr 2, November 1950, p. 205. De
voor ons liggende tweede druk van deze inleidende oriëntatie in de paranormale
verschijnselen is aangevuld met nieuwe gegevens en onderging formulatieve
verbeteringen. O.a. werden toegevoegd paragnostische verschijnselen bij dieren,
welke er op wijzen, dat buitenzintuigelijke waarnemingen toch ook biologisch
gedetermineerd (kunnen) zijn.
In Zorab's beschouwingen n.a.v. proscopie en kruiscorrespondenties worden de
begrippen determinisme en spiritisme gebruikt op een wijze, die critische lezers in
het geweer zal brengen. Dit neemt niet weg, dat de door Zorab naar voren gebrachte
gegevens de moeite van het lezen en overwegen waard zijn.
J.J.C. Marlet

F. van Goethem, W. Leën en R. Geysen, Sociaal zekerheidsrecht. - N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 720 pp., ing. Fr. 390, geb. Fr.
440.
Na het lijvig boekdeel over Arbeidsrecht dat Prof. J. van Goethem en Mr R. Geysen
in 1951 lieten verschijnen in de reeks ‘Leuvense Bijdragen tot de Rechts- en
Staatswetenschappen’, bezorgen zij nu in samenwerking met W. Leën,
Administrateur-generaal van de R.M.Z., een monumentaal handboek over Sociaal
zekerheidsrecht, uitgegeven in dezelfde reeks.
In vijf titels behandelen de auteurs achtereenvolgens de sociale zekerheid (W.
Leën), het professioneel risico (F. van Goethem), de sociale voorzorg (de hulp aan
gebrekkigen en verminkten, F. van Goethem; de volkshuisvesting, W. Leën), de
sociale diensten (sociaal dienstbetoon en sociale werkgeverssecretariaten, R. Geysen)
en de internationale sociale wetgeving (R. Geysen).
Elk thema wordt door een kort historisch overzicht ingeleid, waarna de vele wetten
en besluiten, die het sociale recht tot een duistere doolhof dreigen te maken, met
meesterlijke helderheid worden uiteengezet en geïnterpreteerd. Ongeveer 80 blz.
bibliografie van de hand van R. Geysen en W. Leën (geordend per onderwerp en per
land) maken deze compilatie tot een onmisbaar en uiterst practisch werkinstrument.
Hoewel de studie geenszins theoretisch werd opgevat, wordt de lezer voortdurend
verrast door korte maar pertinente beschouwingen, waarbij telkens het pragmatisch
karakter van onze sociale wetgeving aan een mogelijk ideaalbeeld wordt getoetst.
Men mag hopen dat deze terloops aangeduide wenken de bevoegde instanties zullen
aanzetten tot een meer logisch structureren der sociale wetgeving.
J. Kerkhofs

Streven. Jaargang 8

Marielene Leist, Für die Liebe geschaffen. - J. Knecht-Carolusdruckerei,
Frankfurt/M., 1955, 276 pp., 6 pl., geb. D.M. 10,80.
In dit nieuwe boek met levenswijsheid voor meisjes en jonge vrouwen wordt ons
gelukkig niet - voor de zoveelste maal - een overvloed van physiologische gegevens
en mogelijkheden, doch wel een hoogstaande inwijding in de diepere zin van leven,
liefde en huwelijk geboden. De kern van deze problemen wordt ook niet in saaie
besprekingen theoretisch achterhaald, doch komt in zeer aanschouwelijke
voorstellingen en in rake, concrete voorbeelden de lezer levendig tegemoet. Juist
wegens die levensechtheid lijkt het werk soms misschien een tikje té veel bepaald
door Duitse gezinsverhoudingen en gemoedstoestanden.
Alle moeilijkheden der rijpende jeugd en van het liefdeleven in het algemeen zijn
psychologisch zeer gezond en doelmatig behandeld. De hoofdverdienste ligt wel in
de openhartigheid en grondige eerlijkheid bij het oplossen der problemen. Het boek
dient dan echter ook bij lezing even ‘eerlijk’ geïnterpreteerd te worden.
J. Crick

A. Van Berckel, De eeuwige strijd om het bestaan. - Boekhandel
Rembrandt, Antwerpen, 1954, 188 pp.
De schrijver is vooral onder de indruk van de invloed die op de ontplooiing van
mensen en gemeenschappen uitgeoefend wordt door de economische, sociale en
politieke structuren.
Wat de economische ordening betreft verwijst hij naar de opvattingen
dienaangaande van Dr Laureys (het ‘normalisme’), die o.i. vele trekken vertonen
van de onderconsumptie- en de overinvesterings-theorieën uit de conjunctuurleer.
Waardevol lijkt ons vooral de poging om de slagbomen van een ‘verontmenselijkte’
economische wetenschap te doorbreken en
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de economie in de dienst van de mens en van de gemeenschap te plaatsen. Dr Laureys
overschat misschien wel enigszins de mogelijkheid om de mens via de economie te
verbeteren....
Dhr Van Berckel bestudeert daarna de reacties van de mens die zich door een
onevenwichtig sociaal-economisch bestel in zijn meest elementaire bestrevingen
belemmerd weet (b.v. reacties op collectief plan: stakingen, revoluties, oorlogen,
gewelddadige uitschakeling van politieke tegenstrevers, enz.). De christelijke moraal
is meer dan ooit het enige plechtanker van enkelingen en volkeren, maar dan moeten
ook alle maatschappelijke vormen op het bereiken van 's mensen bestemming gericht
worden. Schrijver legt deze maatstaf aan bij zijn critiek van historische en actuele
politieke en sociale verwezenlijkingen en plannen. Zijn opvattingen over Benelux,
federatief Europa, de Europese Kolen- en Staalgemeenschap lijken ons in hun essentie
volledig verantwoord.
Het meest bevielen ons echter de bladzijden waarin op een moedige en consequente
toon een pleidooi gehouden wordt voor Vlaanderen's sociale ontvoogding in een
staatsrechtelijk geheel dat onze volkse wezenheid eerbiedigt en versterkt. Schrijver
boort hier opnieuw de bronnen aan waaruit in het verleden zoveel stoffelijke en
geestelijke waarden en schoonheden voor ons volk gevloeid zijn.
Ook wanneer men niet alle opvattingen van dhr Van Berckel en Dr J. Laureys
onderschrijft, moet men de waarde erkennen van een geschrift waarin het heimwee
naar de natuurlijke en de bovennatuurlijke orde onmiskenbaar aanwezig is.
K. van Isacher

Romans en verhalen
Drs F.C. de Rooy, Old Shatterhand. - R.K. Jongensweeshuis, Tilburg,
1955, 176 pp.
Wie zich interesseert voor Karl May vindt in dit boekje wel ongeveer alles wat er
van hem te weten valt. De schrijver heeft niet alleen May's werken gelezen, maar
ook wat er over hem gedacht en gezegd werd; hij heeft zijn processen, zijn lotgevallen
nagegaan en brengt dit alles, niet altijd even ordelijk en overzichtelijk, hier bijeen.
May zelf wordt tevens druk geciteerd en zo ontstaat er een waar kaleidoscoop, dat
tijdens de lectuur wat verwarrend werkt, doch na lezing een behoorlijk over- en
inzicht in het verschijnsel Karl May nalaat. Zo beantwoordt het boekje aan zijn
ondertitel ‘De Boodschap van Karl May’.
J. v. Heugten

Niko Kazantzakis, Kapitein Michalis. Vertaald. - De Fontein, Utrecht;
Sheed & Ward, Antwerpen, 1955, 351 pp.
Van Niko Kazantzakis, de schrijver van Christus wordt weer gekruisigd, verschijnt
hier een nieuw werk Kapitein Michalis. Het boek heeft weinig gelijkenis met de

Streven. Jaargang 8

psychologische, realistische romans zoals die in het Westen geschreven worden. Eer
knoopt het aan bij de legendarische epiek van het oude Griekenland. Mensen en
lotgevallen zijn hier van een onwerkelijke, legendarische afmeting. De opstand der
Kretenzers tegen de Turken in 1889 vormt het thema, een opstand, zoals die
herhaaldelijk in de 19de eeuw plaats vond. Moord, bloed, brand en plundering
doorhuiveren het werk, dat geen idyllische ontspanningslectuur is op een
Zondagmiddag. Het is pijnlijk van wreedheid en hardheid en gaat de menselijke
spankracht haast te boven. Er zijn grootse momenten in en de schrijver beschikt over
ongewone epische gaven. Het hart van Kreta bloedt en verbloedt in dit sterke boek.
Maar toch! het is te onmenselijk, te onchristelijk, te bloederig om geheel te bekoren.
De hoofdfiguur, Kapitein Michalis, groeit in zijn heldhaftige verblinding en
verdwazing uit, meer tot een caricatuur dan tot een werkelijke held. Een
bewonderenswaardig boek, dat men leest en terzijde legt met geen onverdeelde
bewondering.
J. v. Heugten

Dirk van de Brink, Roep der ruimten. - De Toorts, Haarlem, 1955, 219
pp., f 6.50.
Jonge boeren emigreren, omdat er in Nederland een te kort is aan voldoende
bouwgrond. Dit is de gewone verklaring als er gesproken wordt over het emigreren
onzer landbouwers. Dat er ook een andere reden is, of liever dat het niet enkel gaat
om het bezit van een stukje grond, heeft van den Brink in dit boek ons duidelijk
gemaakt. Roep der ruimten is het verhaal van Johan Martens, een jonge boer, in zijn
strijd om het behoud van zijn akker, een strijd die hij ten slotte wint.... doch ten koste
van de noodzakelijke levenslust om er op te arbeiden.
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De auteur heeft dit gegeven tot een levendig verhaal weten om te toveren. ‘Roep der
ruimten’ is een kerngezond boek dat men met gespannen vreugde leest én met diepe
ernst. Tussen de vele boeken waarin slechts psychisch-gekwelde en
sexueel-geaberreerde figuren ronddwalen, is deze boerenroman een kostelijke
verademing, waarvoor de lezer de schrijver ten zeerste dankbaar mag zijn.
Joh. Heesterbeek

Nathaniel Hawthorne, La lettre écarlate, trad. par M. Canavaggia. Gallimard, Parijs, 1954, 342 pp., Fr. Fr. 490.
Hawthorne leefde in het midden van de XIXde eeuw, en was een der eerste grote
Amerikaanse romanschrijvers. Puritein van afstamming en opvoeding vocht hij steeds
tegen de morele dwang hiervan in zijn leven, wat scherp uitkomt in dit verhaal. In
de afwezigheid van haar man zondigt een vrouw met een dominee, die het grootste
aanzien geniet in de puriteinse gemeente van Boston in Nieuw-Engeland. Weigerend
haar minnaar te verraden wordt zij veroordeeld tot de schandpaal, en om verder
gedurende haar gehele leven op haar borst de ‘scharlaken letter’ A te dragen. Ondanks
vertwijfeling en bitterheid, en de ongenadige vervolging van haar man rijpen beiden
tot een diep religieus berouw. Hij heeft van zich zelf gezegd, dat ‘zijn visioenen heel
wat scherper zijn in het flakkerend halfduister van het haardvuur dan onder het licht
van het daglicht of van een lamp’. Dit verhaal heeft ook iets van dit typisch visionaire
op de drempel van de angstige droom. Weinig actie, half-duivelse personnages, lange
beschrijvingen houden het menselijke drama gevangen in de ban van een soort
nachtmerrie. Als zodanig een typisch stuk literatuur uit de angelsaksische romantiek.
P. van Doornik

A. Buckinx-Luyckx, De Roman van een moeder. - 't Groeit, Antwerpen,
288 pp., geïll., geb. Fr. 125.
In een vlotte en onderhoudende taal wordt het leven geschetst van de moeder van de
H. Franciscus Xaverius. Na enkele bladzijden reeds voelt de lezer zich verplaatst in
een serene en eerlijke atmosfeer. Hij leeft het leven mee op het slot van Javier, als
ware hij er zelf aanwezig, en deelt de eerbied en achting van de schrijfster voor de
edele diepe vrouw waarvan twee kinderen door de Kerk als heiligen worden vereerd.
De grote verdiensten van dit boek zijn de juiste verwerking van de historische
gegevens en de aansporing die de lezer ervaart om beter te worden, en met meer
liefde de Heer te dienen. Zulke romans zouden er bij ons meer moeten zijn; zij
veredelen de mens en brengen hem dichter bij God. De waarde van dit boek wordt
niet weinig verhoogd door de prachtige foto's en platen.
E. Van Iseghem
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Charlotte Brönte, Jane Eyre, vert. J. Kuylman (Reinaert-reeks, 46). Arbeiderspers, Brussel, 1954, 482 pp.
Rond het midden van de vorige eeuw verscheen deze halfautobiografische roman
van een jonge Engelse vrouw, die met haar twee andere zusters beroemd is geworden
in de Engelse letterkunde en de wereldliteratuur. Ondanks de soms wat te zeer
uitgesponnen beschouwingen, de typisch Engelse voorkeur voor het griezelige, de
‘romantische’ gevoelsuitingen en beschrijvingen van die tijd blijft dit werk ons nu
nog ten zeerste aanspreken. Dat hoeft trouwens geen betoog.
De Reinaert-reeks bewijst een dienst aan ons volk met deze goedkope uitgave.
Voor 30 Fr. verwacht men natuurlijk geen luxe-uitgave, maar zou het niet mogelijk
zijn nog te zoeken naar een duidelijker lettertype, als de tekst dan toch ‘compact’
moet zijn, en vooral een meer ondoorschijnende papiersoort.
P. van Doornik

C. Bauer, Paniek (Lustrum-Regenboogserie, 6). - P. Vink, Antwerpen,
1954, 240 pp., geb. Fr. 95 (leden: Fr. 65).
Inspecteur Brennan en zijn assistent Shane staan voor een moeilijke taak: er
verdwijnen lijken van pas ontslapen burgers. De plaatselijke krant steekt een handje
toe om het werk nog wat ingewikkelder te maken en paniek te zaaien onder de
bevolking. Er komen ook een paar meisjes bij te pas, een om als slachtoffer te vallen
en een ander, gewezen journaliste bij voornoemde krant, om de oplossing te
bespoedigen en het happy end te verzekeren.
De voornaamste scènes spelen zich af in de kelders van een wassenbeeld-museum
hetgeen de lugubere toets moet geven aan deze half-humoristische, alleen in 't begin
wat langdradige politieroman. Voor allen.
G.L.
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[1955, nummer 10]
Spanning in de Anglicaanse Kerk
door Dr W.A.M. Peters S.J.
DE Kerkprovincies van Canterbury en York houden beiden hun jaarlijkse vergadering
in het begin van Juli. De te voeren besprekingen vragen ditmaal niet alleen de
bizondere aandacht van eigen geloofsgenoten, maar ook de zg. Free Churches zullen
met grote belangstelling het verloop der discussies volgen, terwijl, zoals we zo
aanstonds zullen zien, ook voor katholieken deze convocations hun betekenis hebben.
De voornaamste kwestie waarover een beslissing dient genomen te worden is, of de
Church of South India al dan niet zal worden opgenomen in de Anglikaanse
Kerkgemeenschap. Deze Anglican Communion omvat verschillende landelijke kerken
die in gemeenschap leven met de Engelse Staatskerk en onderling verenigd zijn door
een gemeenschappelijke traditie van leer, liturgie en organisatie. Tot deze Anglican
Communion behoren o.m. The Church of Ireland, The Church in Wales, The Episcopal
Church in Scotland, The Protestant Episcopal Church in de the U.S.A., The Church
of India, Pakistan, Burma and Ceylon, The Church of England in Australia, in Canada,
in the Province of West Africa. Om tot deze Anglican Communion te kunnen toetreden
werden door de Lambeth Conference van 1920 de volgende vier vereisten als
noodzakelijke voorwaarden opgesteld: het aanvaarden van de gehele H. Schrift, het
aanvaarden van de erkende geloofsbelijdenissen, het gebruik van de sacramenten,
en gewijde bedienaars, dit laatste verstaan in direkt verband met de apostolische
successie. Er zij op gewezen dat het Book of Common Prayer niet vermeld wordt,
ofschoon in de praktijk alle aangesloten kerken dit aanvaarden, zij het dan ook met
veranderingen en adaptaties. Het toetreden van de Church of South India levert zijn
grote moeilijkheden omdat niet aan deze vereisten wordt voldaan, en wel met name
niet aan het op de vierde plaats vermelde: de kwestie der bedienaren in deze Kerk
maakt een gunstige beslissing zeer moeilijk.
De Church of South India toch is niet direkt een tak van de Engelse Staatskerk.
Zij werd opgericht eerst acht jaren geleden, toen vier diocesen van de Church of
India, te weten Madras, Dornakhal, Tinnevelly en Travancore zich met de kerk der
methodisten, der presbyterianen en congregationalisten verenigden. Deze Church of
South India erkende alle bedienaars van ieder dezer kerken als wettig bedienaar van
de kerk, ongeacht dus of zij al dan niet door een Anglikaanse bisschop door
handoplegging waren gewijd. Een onmiddellijk gevolg van deze beslissing
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was, dat de officiële Kerkvergadering van de Engelse Staatskerk, de Lambeth
Conference van 1948, de vier bisschoppen van genoemde diocesen niet ter vergadering
uitnodigde en zich daarmede enigszins distancieerde van de nieuw gevormde kerk.
Wanneer de Staatskerk en met haar, mogen we wel zeggen, de gehele Anglican
Communion, dit standpunt herziet en deze Church of South India in haar gemeenschap
opneemt, dan betekent dit aanstonds dat nietgewijde bedienaren uit Indië in iedere
kerk van de Anglican Communion de Eucharistie zouden kunnen vieren, en nog wel
volgens hun eigen liturgie. Men begrijpt wel dat een invoeging als ‘mits hij permissie
heeft van de bisschop van het diocees waar hij de Eucharistie wil vieren’, het princiep
dat in gevaar is gebracht niet redt: een der vereisten voor ‘full communion’ is immers
dat de bedienaar van de Eucharistie door een bisschop moet zijn gewijd, en aan deze
voorwaarde wordt hier heel evident niet voldaan. Begrijpelijkerwijs heeft deze zaak
grote bezorgdheid binnen de Staatskerk teweeggebracht en vooral in de laatste
maanden is het duidelijk geworden hoe verschillende posities voor de komende strijd
werden gekozen, verdedigd en reeds als uitgangspunt genomen tot het lanceren van
aanvallen op de tegenstanders.
De groep binnen de Anglikaanse Kerk die zich het nauwst betrokken weet bij de
te nemen beslissingen en dientengevolge de grootste bezorgdheid aan de dag legt,
is de katholieke richting, voornamelijk vertegenwoordigd door The Anglican Society
(wier doel het is te bevorderen en te handhaven het katholieke geloof in
overeenstemming met de beginselen vastgelegd in the Book of Common Prayer) en
de Anglo-Catholic Council. Deze laatste groep verklaarde dat zij in geweten nooit
zal kunnen aanvaarden een afwijking van het voorschrift, dat niemand beschouwd
zal worden als wettig priester of diaken in de Kerk van Engeland, en bijgevolg als
bevoegd om enige functie als priester of diaken te mogen vervullen, tenzij na
‘Episcopal Consecration or Ordination’. Bij deze verklaring voegde zij de verzekering
dat zij er nimmer in zou berusten dat de Engelse Kerk in volledige gemeenschap zal
verkeren met welke kerk ook, wier bedienaren hun zending niet ontvingen krachtens
de wijding door een bisschop. Dit is vrij krasse taal, en duidt op het grote belang dat
aan de te nemen beslissing gehecht wordt. De religieuzen binnen de Engelse Kerk
hebben eveneens hun stem laten horen en zij sluiten zich, al is het in iets gematigder
vorm, aan bij het uiteengezette standpunt van de Anglo-katholieke kerkrichting, zoals
trouwens te verwachten valt. Zij maken zich ernstig bezorgd (grave disquiet) en
stellen voor de kwestie op te schorten totdat de gemoederen wat bedaard zijn en de
Church of South India een ietwat vastere vorm heeft gevonden.
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Wie de Engelse Staatskerk enigszins kent, staat niet verwonderd te vernemen dat
een andere uiterste positie wordt ingenomen door een zeer liberale groep: hun houding
in deze is dat het historische episcopaat, m.a.w. de apostolische successie, noch
historisch is noch apostolisch, en een aantal Cambridge professoren wijdde aan deze
these onlangs een boek (The Historic Episcopate, door Rev. K. Carey, met
medewerking van zes professoren). Hierop werd heftig gerepliceerd (o.a. door A.L.
Peck in This Church of England, door de Canadese Hoogleraar E. Fairweather in
Episcopacy Reasserted, en door Fr. Ross in The Necessity of Episcopacy). Hoe fel
de strijd al woedt, blijkt o.m. uit een zinnetje waarin aan de genoemde Cambridge
professoren verweten wordt dat zij bereid zijn de gehele Engelse Kerk te verdelen
en de katholieken daaruit te drijven, woorden die herinneren aan hetgeen een veertig
jaren geleden de hoogstaande bisschop Gore zeide, dat n.l. de Anglikaanse
kerkgemeenschap van boven tot beneden gescheurd zou worden op de dag dat zij
aan niet echt gewijde bedienaars zou toestaan de Eucharistie te vieren.
Het ligt voor de hand dat de Engelsman een compromis zoekt in deze zeer netelige
aangelegenheid. En het ziet er naar uit dat deze óf wel gezocht wordt in een
onderscheid gemaakt door de genoemde Cambridge professoren, die houden dat het
episcopaat wel tot het esse van de kerk behoort maar niet tot het plene esse, een
onderscheid waarin een andere distinctie tussen zijn en goed-zijn (esse en bene esse)
reeds verdisconteerd is; óf wel dat er getornd zal worden aan de vier vereisten die
als onveranderlijke voorwaarden gelden voor het toetreden tot de Anglican
Communion. De aartsbisschop van Canterbury heeft vorig jaar laten doorschemeren
hoe hij zich de oplossing denkt van dit probleem. Op de vergadering toch van de
kerken aangesloten bij de Anglican Communion, die het vorig jaar te Mineapolis
gehouden werd, direkt voorafgaande aan de grote bijeenkomst van de Wereldraad
der Kerken te Evanston, stapte hij duidelijk af van het Lambeth Quadrilateral (de
vier vereisten boven vermeld), althans gaf hij hieraan een interpretatie die een
verwerping in zich vervat. Terwijl hij nog eenmaal, volgens het officiële verslagboek,
de term requirement, vereiste, gebruikt (in een andere rede wordt nog gesproken van
‘agreed essentials’), neemt hij daarna zijn toevlucht tot een onderscheid tussen
‘formative possessions’, en ‘creative gifts’. De H. Schrift, de sacramenten en een
gewijde clergé (de geloofsbelijdenissen zijn ook verdwenen, we komen hierop zo
aanstonds terug) zijn niet langer een soort examen waarvoor een kerk moet slagen
wil zij worden toegelaten tot de Anglican Communion (qualifying tests), maar zijn
werkdadige gaven Gods. Maar gegeven eenmaal dat het gaven Gods
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zijn, heeft niemand het recht om op grond van een meer of minder van deze gaven,
of van een min of meer expliciete uiting ervan een ander het toetreden tot de Anglican
Communion te verhinderen. Inderdaad is de conclusie juist: maar hoevelen zullen
de interpretatie van deze ‘creative gifts’ kunnen verwerken? Wij geloven dat deze
interpretatie onaanvaardbaar zal blijken voor menig lid van de Staatskerk in zoverre
deze zich katholiek noemt.
Een tweede moeilijkheid, die door het probleem van niet-gewijde bedienaren
enigszins op de achtergrond blijft, is dat de Church of South India, ontstaan uit de
vereniging van de Anglikaanse Kerk met wat toch uiteindelijk ‘non-conformisten’
- wij zouden zeggen ‘ketters’ - zijn, geen eenheid van leer bezit. Bij de oprichting
werd inderdaad bepaald en aangenomen dat deze kerk de H. Schrift, zowel het oude
als het nieuwe Testament aanvaardt, alsook de geloofsbelijdenissen. Nu wordt
hieronder in de Anglikaanse kerk verstaan het Credo, de geloofsbelijdenis van
Athanasius en die van Nicea, maar deze nemen in de Free Churches geenszins de
plaats in die ze innemen in de Anglikaanse Kerk. Behalve dat men dus
begrijpelijkerwijs wat huiverig staat tegenover de leer, gepredikt door de bedienaren
van de Church of South India die uit vier verschillende theologische scholen
voortkomen, en men niet veel vertrouwen heeft in de aanvaarding door dezen van
de geloofsbelijdenis, wordt bovendien de scepsis nog aangewakkerd door een
aantekening, die bij dit punt geplaatst werd in de oprichtingsstatuten. Hierin wordt
vermeld, dat de Church of South India niet eist dat iedere persoon instemt met elk
woord en elke zin vervat in de geloofsbelijdenis der apostelen en in die van Nicea.
Dit zet natuurlijk de poort wagenwijd open voor allerlei omissies, en voor een
High-Church lid betekent het zonder meer dat non-conformisten, wat de leer betreft,
binnen de Anglican Communion zouden worden opgenomen. De aartsbisschop van
Canterbury schijnt deze moeilijkheid ook gezien te hebben en tracht deze te omzeilen
door de vier vereisten, na deze geformuleerd te hebben als creative gifts, verder te
reduceren tot drie. Hij laat de geloofsbelijdenis weg, en fundeert dit weglaten hierop
dat de geloofsbelijdenissen uiteindelijk niet meer zijn dan een korte samenvatting
van Gods geopenbaarde waarheid, en als zodanig dus een korte samenvatting van
hetgeen de H. Schrift bevat. Opnieuw is het duidelijk dat, als men de Aartsbisschop
van Canterbury volgt, er geen moeilijkheden van belang meer bestaan die pleiten
tegen toetreding van de Church of South India tot de Anglikaanse Kerk.
Het lijdt geen twijfel of deze kwestie veroorzaakt bij goede christenen binnen de
Anglikaanse Kerk nu reeds veel zorgen en veel verdriet, en er
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zijn er meerderen die met vrees en grote bezorgdheid de toekomst tegemoet zien.
Evenzeer mogen we er zeker van zijn dat een beslissing ten gunste van toetreding
van de Church of South India zo al niet een scheuring in de Staatskerk te weeg zal
brengen, dan toch wel voor verschillende anglikanen de definitieve breuk met hun
kerk gaat betekenen. Het zijn natuurlijk voornamelijk de hoog-anglikanen die voor
deze zware beslissing komen te staan en het is dan ook niet verwonderlijk dat de nu
ontstane situatie reeds de vraag oproept of er eventueel sprake zou kunnen zijn van
een gezamenlijke overgang van deze hoog-anglikanen tot de Katholieke Kerk. Enkele
maanden geleden publiceerde een Anglikaans geestelijke een brief in The Tablet,
waarin hij pleitte voor begrip en sympathie voor zijn geloofsgenoten van de kant der
katholieken in deze aangelegenheid. Zoals gebruikelijk is, schreven daarna
verschillende anderen, zowel van katholieke als van anglikaanse zijde, en in deze
brieven troffen we voorstellen of suggesties aan die wij op zijn minst gewaagd
(temerarius) zouden willen noemen: erg riskant en stoutmoedig en al te voortvarend.
En bovendien inopportuun. Wij doelen vooral op het voorstel dat de Katholieke Kerk
wat toeschietelijker zou moeten zijn wat betreft het celibaat: vele Anglikanen zouden
gemakkelijker tot de katholieke kerk overgaan, indien zij, na wijding door een
Katholieke Bisschop (hun eigen wijdingen zijn ongeldig) hun priesterambt zouden
kunnen voortzetten in hun huwelijksstaat. Ook werd het idee geopperd dat misschien
zulke gehuwde ex-Anglikaanse, nu geldig-gewijde priesters hun eigen liturgie, recht
getrokken waar deze in botsing komt met de katholieke leer, zouden kunnen behouden.
Wij weten wel dat noch het celibaat noch de wijze waarop de liturgie gevierd wordt
tot de wezenselementen behoren van de Kerk, maar, om een hierboven vermelde
distinctie te gebruiken, zij behoren op zijn minst wel tot het bene esse van de Kerk,
en dus is de uiterste voorzichtigheid geboden en heel veel wijsheid en licht van Boven
vereist alvorens men wijzigingen in deze zou willen voordragen. Het o.i. ietwat
onbesuisd ter sprake brengen van de mogelijkheid van diep ingrijpende veranderingen
op een tijdstip waarop velen juist zoeken naar vastheid lijkt ons geen weldaad voor
zoekenden. Het heeft er iets van weg dat we de Kerk aantrekkelijk proberen te maken
niet om de waarheid die zij bezit, maar om concessies die ze eventueel bereid zou
zijn te doen.
Als de gehele kwestie van de Church of South India voor velen van onze
Anglikaanse mede-christenen meer en meer de vorm gaat aannemen van een crisis,
is het christen-plicht hen te steunen door begrip en sympathie, maar vooral door de
hoop die zich uit in smeekgebed, dat de Geest van Waarheid hun zijn licht en ook
zijn kracht moge mededelen.
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Radio-omroep als democratisering van de luxe
door Jan Boon
Adm. Directeur-Generaal van het N.I.R.
HET kan gebeuren dat gij het gewone huis van een middenstander binnentreedt
terwijl iedereen die daar woont met zijn kleinere of grotere werkzaamheden bezig
is, en gij stelt het opvallende vast dat de radio aanstaat waaruit Beethovenmuziek
het huis binnenstroomt. Gij hoort op zeker ogenblik de mooi gestyleerde stem van
de omroepster in schier volmaakt en edelklinkend Nederlands zeggen dat dit de 5e
Symfonie, de zogenaamde noodlotssymfonie van Beethoven was, in de vertolking
van het New Yorkse N.B.C. Symphonie-orkest onder directie van Arturo Toscanini.
Het was ongeveer het triomfantelijk einde van deze symfonie der symfonieën, met
de fiere melodische drieklankenfiguur.
Gij hadt daar dus kunnen horen het diepst verborgen leed, de woedende toorn, de
eenzame mijmering en de verbijsterende kracht van de overwinnende man, de
grootheid van de strijdende man, het obsederend klopmotief, het noodlotsthema en
de innig zangerige coda. In het gewone huis van de middenstander.
En nu klinkt daarna, in de huiskamer waar gij een bezoek brengt, gedempt - want
men heeft voor u twee knoppen van het radio-apparaat zacht naar links gedraaid het betoverend fascinerend begin van een Passacaglia van Bach, en dan de ernstige
en lieflijke canzone in D-moll. Het is hemels troostvol - en onderwijl wordt gesproken
over de kleine zorgen, het pensioen van de zelfstandige arbeider, de compensatiekas
en de fiscus.
En wanneer gij deze gewone woning verlaat hoort gij dat de stem van goud en
fluweel van de lyrische sopraan Victoria de Los Angeles de huiskamer binnenvalt.
Op een Zaterdagavond had het kunnen gebeuren dat gij neerzat in het huis van
een vermoeide dagloner, die van opera houdt. Het is opvallend hoe de dramatiek van
het hart in bel canto en opera zowel hogere als lagere treden van de samenleving
boeit, en in dat huis van de dagloner weerklinken nu, door de relaisverbinding van
Monte Carlo, in het muziekdrama Tosca van Puccini drie der schoonste stemmen
van Europa: Renata Tebaldi, Giacinto Prandelli en Guiseppe Taddei, en een
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orkest onder uiterst bevoegde leiding. Ja, de meest weergaloze stemmen van Europa
en de Verenigde Staten kunt gij horen in de grote radiouitzendingen: Maria Meneghini
Callas, Renata Tebaldi, Victoria de Los Angeles, Marian Anderson, Lauri Volpi,
Richard Lewis, Peter Pears, Wolfgang Windgassen, Elisabeth Schwarzkopf, Wilma
Lipp, Irmgard Seefried, Suzanne Danco, Mario del Monaco, Leonard Warren, en
anderen, ja en nog heel wat anderen.
Het is mij gebeurd dat ik voor de koffie bij een vriend was en dat wij toch even
ons gesprek onderbraken om ons te verzinken in de verhevenheid van het Concerto
in la mineur van Schumann. Het kan gebeuren dat gij uw werk voortzet terwijl Ann
het treurlied en wiegelied voor de krankzinnige Tom zingt in het muzikaal
meesterwerk van onze eeuw: The Rake's Progress van de Beethoven van nu, Igor
Strawinsky.
Tussen elf en twaalf op een Februari-Zondagmorgen met nevel en ijs hebt gij
verzocht dat men zou zwijgen want daar klonk de Missa Solemnis van Beethoven
onder directie van Franz André.
Gij zult na het lezen van een radioprogramma met een kleine moeite van uw
rechterhand in de veertien dagen vóór Pasen de vijf oratoria horen die Bach wijdde
aan het lijden van Christus en wat de Mattheus-Passie en de Johannes-Passie betreft
kunt gij eerst nog kiezen tussen vertolkingen in Antwerpen, Amsterdam, Parijs,
Londen, Nancy, Wenen om volgens uw wens de naar uw verwachting hoogste
vertolking te beluisteren.
Het merkwaardige is nu juist dat dit alles onmerkwaardig is geworden.
Ik heb nog Shakespeare vergeten, Molière, Calderon, Anouilh, Claudel, de
Montherlant, 20 auteurs van eigen land, de dichters, de humoristen, de liedjes, de
gezangen en getijden; uit alle vertolkingen werd een keuze gedaan, er werd gekozen
en nog eens gekozen. En het wordt aangeboden, geïsoleerd van elk ander geruis, van
elke parasiet, van elk klein auditief gebrek - aan Mijnheer Iedereen, aan Elckerlyc,
aan Alleman.
De stralendste meesterwerken door het menselijk genie uitgedrukt in muziek, de
hoogste en zuiverste vertolking ervan, en dat alles in het huis van alleman, geschift
uit de landen van dit continent en van overzee; dit ontvangt en hoort men thuis door
een kristal en de gloeilamp die electronen uitslingert, d.w.z. door het radio-apparaat,
tengevolge van de vinding en verbinding van atomen, electronen en protonen.
Duizendmaal meer dan wat de Bourgondische vorsten voor de prijs van schepen
goud en honderd opdrachten aan de meest vereerde kunstenaars en vertolkende
meesters konden bereiken in hun hoven van

Streven. Jaargang 8

296
Brussel en Dijon; dan wat Keizer Maximiliaan kon ondernemen voor de
bekendmaking van het kunstvermogen van Orlando Lassus; dan wat de Franse
koningen met hun kunstbescherming te Versailles realiseerden en Frederik de Grote
of een of andere hertog tijdens het leven van Johan Sebastian Bach, - duizend maal
meer, en dit in elk huis nu binnenvloeiend. Jaarlijks circa 300 symfonieconcerten,
nagenoeg 200 kamermuziekconcerten, 2 tot 300 concerten van lichte muziek, 100
klavierrecitals, 100 vioolrecitals en verder clavecimbel, cello, cithers en guitaren en
ook nog 50 luisterspelen, een 20 tal zangdrama's en operetten. Men betaalt daarvoor
in België 38 centiemen per dag, men noemt dit de luisterbijdrage. Men klaagt over
de hoge prijs en vraagt zich af wat met al dat geld wordt gedaan.
Zo leeft de kleine man, de gewone man, evenals de verfijnden, de aristocraten,
het grove gezin en het beschaafd gezin, temidden van een schoonheid waaraan men
gewoon is geworden; zo is het gebruik van de radio geworden de democratisering
van de luxe.
Een auteur zegt: Ik zie wat gij niet ziet, een dichter sprak: ik hoor wat gij niet
hoort. Ik voeg er bij: een stroom van schoonheid is door de radiotechniek en de
culturele beoefening van de radio-omroep in ons bereik gekomen. Ons werk, onze
rust, ons huis zij zijn omweven door hartroerende melodieën, een bestendig ruisende
acoustiek, wij horen het en horen het niet meer. De echtgenoot slurpt zijn koffie,
vermaant zijn zoon vóór het naar school gaan, de huisvrouw strijkt, kookt het eten
in de schemer of geniet al zwijgend enige rust, men leest, kibbelt, schrijft zijn brieven,
bidt wat, speelt whist, schaak of wat anders, altijd onder een lichtgeweven klankdecor
en bij een melodie. Muziekje op de achtergrond, sfeer scheppen, moeiteloos bevredigd
worden. Zo verlopen nu de uren van het leven, 's morgens bij het ontbijt een vrij
simplistisch dagblad met nieuws en commentaar, een feuilleton, enige foto's en enige
beeldverhalen. Maar zeven maal in de loop van de dag ontvangt Mijnheer Iedereen
in de huiskamer, op zijn bureau of in zijn stamcafé, min of meer stemmig, het ultra
geraffineerde wereldnieuws van de radio-omroep. Ik wil met ‘ultra-geraffineerd
wereldnieuws’ zeggen dat het in een gecondenseerde vorm, in een gecristalliseerde
tekst, kort, snel, scherp en juist de wereldberichten voorleest met de onbewogen stem
van een man die, deel uitmakend van een équipe, voor u, en dat het om u dit beknopte
nieuws volledig, nauwkeurig, met de laatste nuance en de laatste kleine maar
welsprekende bijzonderheid te bieden, tienmaal meer middelen heeft gebruikt dan
het gedrukte dagblad.
Het dagblad beschikt voor het opstellen van zijn nieuwsmededelingen en
beschouwingen, over de uittreksels van de wereldagentschappen
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aangeboden door het nationaal Belga-agentschap, met belangrijke uittreksels van
Reuter en Agence France Presse. Sommige redacties beschikken zelf ook over de
berichten in Amerikaanse stijl van United Press of van Associated Press. De redactie
van het gedrukte dagblad krijgt commentaren of een brief ter publicatie van haar
berichtgevers te Londen, Parijs, Amsterdam en Leopoldstad, soms ook uit New York
of Washington, soms ook uit Rome. De redactie van het gedrukte dagblad leest enige
buitenlandse dagbladen en vindt daarin aanvullende en zelfs preciserende
bijzonderheden. Deze redactie heeft telefoon, ontvangt expressebrieven en maakt
zelfs ook gebruik van de telegraaf en de telexdienst. Dit is alles; men brengt het
bijeen, doet een keuze, geeft er de vorm aan, voegt er commentaren bij tegen elf uur
of middernacht.
De radionieuwsdienst beschikt over dat alles, en dan zo snel dat hij 's ochtends te
7 u., 's middags te 13 u., in de vooravond te 17 u., 's avonds te 19 u., in de late avond
te 22 u. en te 23 u. en soms nog eens even vóór middernacht met deze gegevens een
scherpe, etsachtige weergave van de wereldgebeurtenissen kan geven. Maar de
radionieuwsdienst beschikt dan ook over een overgelijkelijk hulpmiddel: monitoring,
beluistering van de aether, het spectrum; de berichten gaan op korte of ultrakorte
golven, soms op middelbare golven, van de ene wereldstad naar de andere en de
luisterdienst van de radio registreert deze berichten, legt ze onmiddellijk de redactie
voor, terwijl de redactie van het dagblad er nog enige uren op zal moeten wachten.
Uit een berg van nieuws wordt de radiojournalist wijs, heeft veel meer
bijzonderheden, weet het laatste, weet hoe het staatkundig drama zich intussen
ontwikkelde. Zeven maal per dag komt het uw huis en uw oor binnen, het ongeveer
volmaakte nieuws, uit een verbazende verscheidenheid van bronnen. Als men ergens
over de grote gegevens beschikt om de waarheid te kennen en te formuleren, dan
daar in de Nieuwsberichten. Grote veroveraars, zoals Napoleon die de pers tot
wereldkroniek ontwikkelde, en machtige diplomaten, hebben nagestreefd wat het
radionieuws thans honderdmaal nauwkeuriger en vollediger aanbiedt aan alleman.
Ik maak met u een kleine omweg. Men heeft de vrees zien wijken dat de
nieuwsberichtendienst van de radio-omroep de dagbladpers zou schaden, verzwakken
of verdrijven. Men neemt nu aan, geloof ik, dat de nieuwsberichtendienst van de
radio-omroep de gebeurtenissen bekend maakt, de betekenis ervan mededeelt, in het
ware licht stelt en doet begrijpen, terwijl het dagblad de nadere bijzonderheden en
omstandigheden vermeldt en er de aantrekkelijke anecdotische geschiedenis bijvoegt.
Doeltreffende, actuele nieuwsberichtenlezing maakt nu
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deel uit van de zending van de radio-omroep. Voorlichting met betrekking tot de
dagelijkse belangrijke gebeurtenissen op nationaal en internationaal gebied voorziet
in een dringende behoefte van de hedendaagse gecompliceerde menselijke
samenleving. Maar krantenlezend en naar de radio luisterend publiek zijn geen twee
verschillende groepen maar dezelfde. De oude methode van nieuwsberichtengeving
en de nieuwe, het dagblad zonder papier, hebben eigen doel en sfeer. En stellig is de
aanvoer van het radionieuws een gave en ook hier weer betekent dat een luxe die
aangeboden wordt aan een aantal dat niet te tellen is.
Ik legde de nadruk op de vervolmaking van het bericht, de verfijning in de
informatie welke de nieuwsberichtendienst van de radio-omroep schenkt. De
omstandigheid dat de omroep-uitzendingen op andere wijze de massa bereiken dan
de openbaarmaking door middel van de drukpers, heeft nóg een consequentie. De
wijze waarop het door de uitzending gesproken woord ontvangen wordt, is een geheel
andere dan de kennisname langs b.v. de dagbladpers. Als gij u rekenschap geeft van
de wijze waarop de radio-omroep de huiskamer als het ware binnenvalt dan zult gij
erkennen dat hier veel intensiever, men zou kunnen zeggen: met een maat van
overweldiging, beslag op het leven wordt gelegd, dan door de pers. De omroep bezit
de eigenschap dat hij zich als het ware van het leven meester maakt, veel krasser dan
de demonstratie op de publieke straat, die wij kennen uit optochten en
massabetogingen, veel krachtiger en aangrijpender dan in de film. De omroep trekt
dwars door het familieleven heen, door het leven van de dag.
En nu het luisterspel, het toneel voor blinden, alle zielsbewegingen in de steeds
nieuwe vlijmscherpe nuances der menselijke stem, weergegeven door micro's die
een wonder zijn van gevoeligheid.
Wie tegenwoordig een geluidloze zwartwitfilm terugziet wordt diep geschokt door
de macht van uitdrukking op de aangezichten van spelers en speelsters, en krijgt
ontzag voor de hevigheid van zielsuitdrukking. De vroegere filmacteur beschikte
slechts over zijn gelaat, zijn beweging, het rhythme en het beeldende in deze
beweging, om zijn zieledrama te vertolken. Daardoor was die uitdrukking zo intens
en zo geschakeerd.
Zo gaat het ook met het luisterspel: alles alleen met de menselijke stem
weergegeven in een micro die de uiterste gevoeligheid geeft aan die stem. Maar
inderdaad alles, ik wil zeggen, het gehele hart, het ganse gemoed, de gehele geest,
de volle ziel, in de stem, die heel ons wezen in trilling brengt, zonder het oog. En
wij die luisteren: de grote en diepe verhalen horend van de menselijke hartslag in
zovele epopeeën, in zovele episoden. Ten tijde toen Molière en de mime Monsieur
Lebureau
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voor de vorsten speelden, of de grote acteurs te Moscou, Wenen, Parijs, Berlijn,
optraden voor genodigd publiek, gold dit slechts een elite. En thans horen wij acteurs
en actrices van dezelfde kwaliteiten en met glorievolle namen optreden voor alleman.
Welk een democratisering van de luxe!
Ik zou lang kunnen voortgaan en altijd met hetzelfde refrein.
Alles wordt voor u te voren geschift door bevoegde directeuren,
programma-opstellers en auditiecommissies, teneinde u slechts het beste te bieden,
en hoge kwaliteit: de Plechtige Hoogmis die werd uitgekozen voor de uitzending op
Zondagmorgen wordt uitgevoerd door een der beste kerkkoren, of in elk geval door
een voldoend hoogstaand koor - de vioolspeler, de cellist, de vocale solist, de lezer,
de voordrager, de omroeper, de radio-acteur, de dramatische regisseur, de koordirigent,
de orkestdirigent, zij zijn gekozen en geschift onder de besten, voor u - als er
liturgische muziek moet worden uitgezonden zal het zeer goede zijn: uit de abdij
waar men het best zingt of van de beroemdste Schola Cantorum, de meest bevoegden
op dit gebied hebben vooraf gekozen. En als u iets niet bevalt, dan ligt het in uw
macht en wilskracht, te kiezen op tweehonderd golflengten elders, te zoeken in de
aether naar wat uw verlangen het best bevredigt. Geen koning heeft ooit groter macht
naar eigen keuze kunnen uitoefenen.
Vooraleer de orkestmuziek van een radio-omroep uit een studio met schier
volmaakte techniek naar u wordt doorgezonden, heeft de musicus-modulator, half
technicus en half musicus, de partituur leren kennen, de repetities bijgewoond, de
micro's met angstige zorg geplaatst en herplaatst, een ‘balans’ uitgevoerd zoals men
in het radiojargon zegt om het evenwicht der volumen en harmonieën vast te stellen.
Vooraleer de menselijke stem van een omroeper of van een zangeres naar de aether
gaat om binnen te vallen in de ruimte van uw huis, werd zij gekeurd, in evenwicht
gebracht, en de musicus-modulator, werkzaam tussen de studio met de zangeres en
uw ontvangapparaat, heeft haar getemperd of versterkt.
Het is het beginsel in de radio-omroep dat alles wat geproduceerd wordt in de
studio's eerst gezift, geschift en veredeld moet worden vóór het langs micro,
versterker, kabel en antenne op de draaggolf naar het trillend kristal in uw
ontvangapparaat wordt gezonden.
Mijn ontleding en conclusies komen ten slotte hierop neer dat wij behoren tot een
verwend geslacht dat teveel in onbewustheid handelt; want anders zouden wij verbaasd
en verrukt zijn over het goede en het grote dat de radio-omroep ons voor altijd heeft
gebracht.
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De crisis der ‘Ratio’
door Dr J. van Heugten S.J.
DAT er een eigenaardige en diep ingrijpende wending in de algemene geesteshouding,
in het voelen en denken der Europese mensheid valt waar te nemen, zal wel niemand
ontkennen. Op allerlei gebied, in de hoge regionen der wijsgerige beschouwing, in
alle uitingen der kunst, in de min of meer aesthetische verzorging der levensbehoeften
als woning en meubilering, in de toepassing der zakelijke psychologie als het reclameen advertentiewezen, zelfs in vele manifestaties der wetenschap heeft er een wending,
een kentering plaats, een zich afkeren van het gewende, het ‘klassieke’, om het zo
te noemen, naar het nieuwe, ongewende, verbluffende, zelfs verbijsterende. Zou men
deze wending onder één noemer willen brengen, dan zou men wellicht het beste
kunnen spreken van een ‘crisis der rede, der ratio’.
Toen de Deense theoloog, aestheet en zonderling Sören Kierkegaard in de eerste
helft der vorige eeuw de strijd met Hegel aanbond en zich op de menselijke existentie
in haar concrete beperktheid ging bezinnen, begon er een nieuw hoofdstuk in de
geschiedenis van de geest. Sindsdien heeft die bezinning op de menselijke existentie
aldoor om zich heen gegrepen en alle geestesgebieden aangetast. De cultuurphilosoof
Nietzsche ondermijnde de abstracte zekerheden der philosophen en legde de
kronkelgangen der menselijke psyche bloot; hij werd de grote destructor van al de
waarden en zekerheden die de negentiende-eeuwse mens zich als een onontvreemdbaar
bezit meende verworven te hebben. Hij verwoestte echter ook datgene wat de op
zich zelf gestelde en totaal verarmde mens alleen nog kon redden, het Godsgeloof.
In Rusland schreef Dostojewski zijn hallucinatorische romans, waarin hij mensen
beschrijft, die leven op de rand van metaphysische afgronden, beurtelings gefascineerd
door het kwade en door het goede, en hoe gefascineerd! God is overal aanwezig in
zijn boeken en Christus lijdt er de voortdurende agonie, waarvan Pascal spreekt.
Dostojewski ziet en beschrijft de menselijke existentie op haar smalst en op haar
breedst. Als bij geen ander horen we bij hem het kreunen van het menselijk creatuur,
maar ook de jubel der verloste ziel.
In deze drie denkers en dichters kondigt zich de kentering aan van de Europese
geest. Zij leven niet in de zuivere, abstracte gedachte, vermeien zich niet in het
distante spel van de geest, maar voelen en denken vanuit het hart der mensheid,
vanuit de concrete angstvervulde gege-
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venheid van dit leven. Een ander belangrijk denker die hier genoemd kan worden is
Newman. Ook hij schrijft, niet vanuit de eenzaamheid van de wijsgeer, doch vanuit
een diepe religieuze bewogenheid, vanuit het heldere besef van 's mensen beperktheid
en van Gods volmaakte anders-zijn.
Wat hen allen kenmerkt is: het zich afwenden van het abstracte, van het
afgezonderde denken, van het uitsluitend op- en voortbouwen met denkgegevens.
Zij betrekken de mens, de mens hic et nunc, zó als hij staat in deze wereld, in hun
geestesarbeid. Zij zijn zich bewust van het ‘roseau pensant’ van Pascal, dat de mens
slechts een ‘denkende rietstengel’ is, even wankel in zijn denken als in heel zijn
wezen. Vandaar dat groeiende wantrouwen in de rede, in de ratio, in systemen en
gedachtenbouwsels, in alles wat de abstracte geest in zijn eenzaamheid en
vervreemding van de onbewuste oergronden zijns wezens uitspint. Zij bevoorkeuren
een denken dat niet abstraheert van 's mensen oergronden, dat de mens met zijn noden
en driften, zijn dringen en verlangen niet uitschakelt, een denken, om zo te zeggen,
van de gehele mens.
Het ten-troon-heffen der ratio, het eenzijdig vertrouwen-stellen in de denkende
rede dateert wel vanaf de triomf van het humanisme na de neergang der
middeleeuwen. Dit humanisme was te zeer een zaak der geleerden, het was geen
volksbeleving of volksbeweging, het bleef een nogal kunstmatig iets, een soort
vrijmetselarij onder ingewijden. Het heeft enige eeuwen lang de richting gewezen
aan de wetenschap en een ware cultus van de geest, van het zuivere denken, van de
ratio in het leven geroepen. Dit kon in de achttiende eeuw voeren tot de zogenaamde
‘verlichting’, de Aufklärung, een geestesgesteldheid, die alle zinnelijke symbolen,
alles wat tot hart of verbeelding sprak verwierp, om de van alles ontdane en verpuurde
geest oppermachtig te verklaren. Het Deisme, een van alle Christelijk symbool
gezuiverde, natuurlijke, ijskoude en vermagerde Godsopvatting was de vrucht van
dit rationalisme. Alle religiositeit, alle hart ontbrak aan dit zuiver redelijk opgebouwde
idool, dat slechts kamerphilosophen bevredigen kon. In de negentiende eeuw was
dit Godenbeeld zo verweerd en verpulverd dat zij het zonder God ging stellen. De
wetenschap had zijn plaats ingenomen: de plotselinge hoge vlucht der
natuurwetenschappen trok zozeer de aandacht dat God vergeten werd.
In deze eeuw, de twintigste, heeft er echter een doorbraak plaats, die, zoals alle
doorbraken, zich onstuimig van het eenmaal geëerde of aanbedene afwendt en nieuwe
uitwegen zoekt. Op het gebied der kunsten is deze breuk met het verleden, met wat
men de klassieke, traditionele richting kan noemen, het duidelijkst. Hier is men zelfs
tot uitersten
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vervallen, waarbij de rede niet alleen onttroond, maar zelfs als minderwaardig
gedegradeerd werd. Het surrealisme, dat reeds enige decennia oud is, heeft het bewuste
denk- en gevoelsleven teruggedrongen om alle inspiratie te zoeken in het droom- en
instinctenleven, in het drijven en bewegen van het on- en onderbewuste. De eerste
wereldoorlog schijnt het sein gegeven te hebben tot een grotesk uitbreken van al wat
de menselijke psyche aan instinctieve, aan on- of anti-redelijke krachten had
opgekropt. Dadaïsme, Kubisme en verwante verschijnselen brachten een tijdlang de
geesten in beroering. Veel daarvan is weer vergeten of opgegaan in andere stromingen,
maar allerlei -ismen, die men wellicht het best onder de noemer surréalisme kan
onderbrengen, hebben zich doorgezet en beheersen thans de algemene opvatting.
Niemand verwondert zich meer, wanneer hem bij een expositie een onontwarbaar
iets als schilderij wordt voorgezet of wanneer hij in bundel of tijdschrift een volkomen
zinloos gedicht te lezen krijgt. Men is er volkomen mee vertrouwd geraakt dat een
beeld zo maar heel ongeveer, in enkele ruwe en bijna verwaarloosde trekken, de
bedoelde voorstelling moet suggereren of dat een muzikale compositie explodeert
in dissonanten en verbluffende klanken. Het buitenredelijke is het normale geworden.
Een merkwaardig voorbeeld hiervan is de Praagse schrijver Frans Kafka, die
buitengewoon redelijke en evenwichtige verhalen schreef over de, zijns inziens, redeen zinloze stelling van de mens in deze wereld. In zijn roman Der Prozes wordt een
eenzaam burger achtervolgd en opgejaagd en ten slotte vermoord door een
rechtsmacht, die in de lucht zweeft en volstrekt mysterieus blijft. In Das Schloss
tracht de hoofdfiguur toegang te krijgen tot zijn opdrachtgever in het dorpskasteel,
wat hem onmogelijk blijkt. In Die Verwandlung verandert een handelsreiziger in een
reuzetor, een schildpadachtig wezen. Al zijn werken tekenen een reusachtig vraagteken
en niemand verstaat er de zin of symboliek van. Vóór zijn dood wilde hij ze
verbranden, doch een vriend redde ze van de ondergang. Hij werd de voorganger
van volgelingen die de philosophie van het absurde huldigen en dit absurde tot
algemene norm verheffen.
Een ongewone bijdrage tot het onttronen der rede leverde de wijsheid van Freud.
Zijn ontdekkingen en inzichten bleven merkwaardigerwijze niet beperkt tot de
medische en psychiatrische wereld, waarin zij ontstaan waren, maar drongen met
onstuimige vaart door in die kringen die min of meer een amateurshouding tegenover
de wetenschap aannemen, in kunstenaarsmilieu's, in geleerde en halfgeleerde salons,
overal waar men met zijn tijd wil meegaan en waar het nieuwste gretig wordt
ingezogen. Freud heeft de psychologie, die betrekkelijk nieuwe, hoog

Streven. Jaargang 8

303
opverende wetenschap, die zo geheel en al past in het existentialistische kader, in
sterke mate' beïnvloed, haar zelfs wegwijs gemaakt. Sinds Freud en Jung is het
onderbewuste in de mens een wetenschappelijke sector van ongewone betekenis
geworden, een sector die met de loutere rede moeilijk te bewerken valt.
Nu schijnt het een wonderlijke paradox der geschiedenis dat gelijktijdig met het
onttronen der zuivere rede, met het opkomen van een psychologischer, meer menselijk
gekleurde en gevoelsbetoonder wijze van kennen en denken, de kennis en de cultus
der techniek zulk een vlucht hebben genomen. Techniek is tenslotte de koude vrucht
van berekening en experiment. Anderzijds echter is zij de tegenpool van het abstracte,
enigszins wereldvreemde denken der zuivere ratio-vereerders. Zij is het spel met het
concrete, onmiddellijk gegevene, het hier en nu aanwezige, met krachten en
werkelijkheden die het levenslot beïnvloeden en bepalen en in zoverre past de studie
der techniek geheel in een existentialistisch georiënteerde mensheid.
Wanneer wij spreken over de ‘crisis der ratio’ als de kern der grote wending die
zich in de Europese mensheid aan het voltrekken is, bedoelen wij, om het nog eens
duidelijk te zeggen, de abstracte, geïsoleerde, enigszins van de mens zelf vervreemde
rede of ratio. De grote factor en drager dier wending op hoog niveau achten wij de
existentie-philosophie. Ingeluid en voorbereid door de denkers en dichters der vorige
eeuw, die wij noemden, heeft zij overal vaste bodem gewonnen en is zij dé
wijsbegeerte dezer periode geworden, een wijsbegeerte, die het meer om de existentie,
het concrete en met bepaalde gegevenheden ‘geworpen zijn’ in deze wereld, te doen
is dan om het wezen van mens en ding. Het is vooral een philosophie van de mens,
evenzeer psychologie als wijsbegeerte. Zij wordt gepropageerd - en sinds Plato is
dit een ongehoorde nieuwigheid! - niet alleen in theoretische geschriften, maar ook
in litteraire werken, in romans en drama's. Dit tekent haar als een geheel andere
wijsheid dan de vroegere wijsgerige systemen. Men stelle zich Kant of Hegel voor,
deze logge Indische olifanten in het leger der philosophen, hun gedachtenbrouwsels
verwerkend in een drama of novelle.
Velen hebben het gevoel, wat de hedendaagse kunst- en levensopvattingen betreft,
in een chaos te verkeren. Het is wel niet anders mogelijk dan dat bij zulk een
ingrijpende wending der algemene geestesoriëntering zich overal chaotische
verschijnselen voordoen, die aanvankelijk schrik aanjagen en verbijsteren. De breuk
met een klassieke levenshouding en wereldbeschouwing, zoals die tot het begin der
twintigste eeuw toch ongeveer in ‘het klassieke’ verankerd lagen, kan niet zonder
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heftige beroeringen tot stand komen. Vooral in die sector, waar de werken van kunst
en verbeelding ontstaan, werken die niet uit de rede, doch uit de verborgenste lagen
der ziel geboren worden, kan men wonderlijke revoluties verwachten. Als de
‘onderwereld’ des mensen, dat wat zijn onderbewuste en instinctieve leven uitmaakt,
in beweging komt, kunnen zich onvermoede verschijnselen voordoen. De algemeen
geldende litteratuur- en kunstopvattingen van vóór deze eeuw, die toch in de grote
lijn teruggingen op of zich ontwikkeld hadden uit de voorbeelden der antieke wereld,
waren geïnspireerd en geleid door een in hoge mate redelijk denken. Het onderbewuste
en instinctieve leven des mensen had in de kunst en de litteratuur der antieken weinig
of geen uitdrukking gevonden en ook later waren het slechts verspreide enkelingen
die van de klassieke lijn afweken. Thans echter is de doorbraak niet te stuiten.
Ongetwijfeld zal veel ongerijmds dat nu als serieuze kunstuiting wordt aangediend,
niet bestand blijken tegen de zifting des tijds en als waardeloos worden uitgeworpen.
Bij de kunstenaars (of kwasi-kunstenaars) vooral is de crisis der rede ontaard in een
opstand tegen de rede, een heftig verzet tegen wat men ‘de geest’ acht en wil men
dichten en kunst scheppen uit louter instinctieve, louter lichamelijke bewogenheid.
Leest men bijvoorbeeld in de bloemlezing Atonaal van Simon Vinkenoog of in
Stroomgebied, de uitvoerige anthologie van Ad den Besten, dan is veel daarin tastbare
onzin, een bewust neergeschreven contresens. Dit zijn uitlopers,
begeleidverschijnselen van een weidser gebeuren op grotere schaal. En dit weidser
gebeuren, de achtergrond, waarop deze aberraties plaats hebben, achten wij die
eigenaardige wijze van denken en voelen, die existentiephilosophie heet, en waarin
de crisis der ratio, reeds lang aangekondigd en bemerkbaar, op verantwoorde en ten
slotte redelijke wijze tot uitdrukking komt.
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Existentie-gevoel in de Psalmen
door Prof. Dr J. de Fraine S.J.
HET is een feit dat de hedendaagse maatschappij onder de psychose leeft van de
angst. Angst voor dood en vijand in een toekomende, ongemeen vreselijke oorlog;
angst voor de meer dan ooit onbarmhartig woedende concurrentie, waarmede de
‘homo homini lupus’ zijn medemens belaagt en vertrapt; angst voor de onzekerheid
van het bestaan en voor ‘de ondergang van het Avondland’.
Tot in het prachtig gebed van Z.H. Paus Pius XII ter ere van het Maria-jaar wordt
gewag gemaakt van de ‘angst van de huidige tijd’ en van de ‘stormen welke ons van
alle zijden bedreigen’, terwijl de mensen ‘gebukt gaan onder de zonde en bezwijken
onder de last van een grenzeloos leed’, zodat de H. Maagd aangeroepen wordt met
de dringende bede: ‘Buig U over onze pijnlijke kwalen, bekeer het hart van de kwaden,
droog de tranen der bedrukten en bedroefden, troost de armen en kleinen, doof de
haat, milder de hardheid der zeden....’.
Samen met het geleidelijk teloorgaan van de christelijke wereldbeschouwing in
het openbare leven van staat en financiën, en in het privébestaan van huwelijk en
ontspanning, zijn stilaan ‘andere goden’ naar voren getreden, en zoeken andere
machten zich aan het vertrouwen der mensen op te dringen. Wetenschappelijke
kennis, humanitaire ideeën, revolutionnaire idealen meenden zich in de plaats van
de levende God te kunnen stellen en Hem voor ‘dood’ te verklaren. In de grond vatte
de mens daardoor een blind vertrouwen in zichzelf op: het absolute zelfvertrouwen,
het tomeloze egoïsme werd de eerste deugd en de onontbeerlijke voorwaarde van
elke ‘vooruitgang’.
In vergelijking echter met het XIXde-eeuwse optimisme, zijn het zelfvertrouwen
van de huidige mensheid en het geloof in de verworvenheden van de ‘Vooruitgang’
uit de twee wereldoorlogen deerlijk gehavend te voorschijn getreden, zonder dat men
echter de weg naar God terugvond. Het is voor de doorsnee-mens van nu onmogelijk
geworden nog werkelijk te geloven dat zijn leven door God gedragen wordt en in de
goddelijke liefde geborgen is. Zijn existentie slingert stuurloos op een zee van
scepticisme. Hij mist de moed om naar de zin van het leven te peilen in de overgave
van een grondeloos vertrouwen. Elk vertrouwen lijkt hem zelfs een voorwendsel van
zwakkelingen, die de absurditeit van het mensenbestaan niet meer onder de ogen
durven zien. En zo is hij uitgeleverd aan de blinde angst, die niet verholpen kan
worden
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door een of ander ‘systeem’, het zij dan individualistisch of collectivistisch,
revolutionnair of reactionnair. Wan die systemen zijn niets anders dan een kerker
waarin het individu gevangen zit, terwijl hij oog en hart sluit voor anderen die er een
verschillend ‘systeem’ op na houden, en zijn persoonlijkheid totaal verliest in de
volslagen dienstbaarheid aan een supra-individuele Moloch, de ‘Arbeid’ of de ‘Staat’.
***
Tegenover deze vreeswekkende diagnose van het huidige tijdsgewricht wil de
katholieke Duitse wijsgeer Hermann Krings de Oudtestamentische levensbeschouwing
plaatsen van de Psalmen1). In deze cultusliederen van het oude Godsvolk wil hij de
‘zuivere uitdrukking van de mens voor God’ ontdekken.
De Psalmen immers gewagen voortdurend van de existentiële angst, die de
grondtoon uitmaakt van heel het menselijk leven. Deze angst schijnt als vanzelf bij
de menselijke existentie te behoren, als iets dat noch buitengewoon noch bevreemdend
is. Zo vaak weerklinkt de kreet: ‘Mijn ziel, wat zijt ge bedroefd, en wat kreunt ge in
mij? Dag en nacht zijn de tranen mijn brood; de hoon van mijn haters schrijnt als
een steek in mijn beenderen’ (Ps 42, 12. 4. 11).
De ganse inhoud van de religieuze Psalm-literatuur kan samengevat worden in de
‘kennis van goed en kwaad’, hoe goed het namelijk is God aan te hangen, en hoe
ellendig het wordt wanneer men zich van God afgezonderd weet. Het bewustzijn
zich van God verwijderd te hebben komt tot uiting in schrijnende bekentenissen als
die van Ps 119, 176: ‘Als een verloren schaap dool ik rond; zoek Uw dienaar weer
op’. In dat naar onze smaak enigszins verachtelijk beeld van het kuddedier bij uitstek
kan de moderne mens evenzeer als de oude Psalmist de formulering zien van een
diepe inwendige verscheurdheid, een verlies van de rechte weg, die naar God voert.
Het komt er slechts op aan dit beeld niet te ontleden met het vlijmscherp lancet van
het verstand, maar het (zoals alle Bijbelse ‘beelden’) als een totaliteit te ‘zien’ met
de inwendige ogen der ziel. In dat zo aanschouwde beeld kan de verscheurde mens
zich plotseling geplaatst voelen voor de afgrondelijkheid van zijn verlorenheid. En
dit plotseling overvallen-worden door het loutere bewustzijn van zijn
geworpen-zijn-in-de-wereld levert hem over aan de hopeloze angst.
Doch naast een grenzeloos ten prooi geworpen zijn aan de krachten der vernietiging,
ervaren de Psalmisten op zeer levendige wijze hun

1) Hermann Krings, Der Mensch vor Gott. Werkbund-Verlag, Würzburg, 1954, 136 pp., geb.
6,80 D.M.
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aangezogen-zijn door de persoonlijke God, die hen komt redden. Juist omdat de
moderne mens God heeft gelijkgeschakeld met een of ander door hemzelf uitgedacht
‘systeem’ en in Hem niet meer de levenswarme Vader bevroedt, die de mensen uit
hun zwakheid tot in de goddelijke intimiteit wil optillen, is hij niet meer in staat de
levensangst te overwinnen. Wat hem ontbreekt is die personalistische visie op het
aards bestaan, die, naar het voorbeeld der Psalmisten, dit bestaan ziet als gedreven
door een machtige pulsatie, waardoor het van de heilige God uitstroomt en naar Hem
terugkeert. Juist deze wijziging van het inzicht in de kern der existentie zal wellicht
aan moderne vertwijfelden het dubbel ‘confiteri’ ontlokken, waarvan de Psalmen
vervuld zijn: de belijdenis enerzijds van de eigen angstvolle stuurloosheid (die,
personalistisch-religieus gezien, zonde is), en de belijdenis van Gods alheid en
tegemoetkomende barmhartigheid anderzijds. Alleen de liefderijke hand van God
behoedt de mens voor de afgrond van het niets.
***
De verlorenheid van het bestaan buiten God om, wordt zeer scherp aangevoeld in
de Psalm-literatuur. Naarmate de bidder zich uit de warm-persoonlijke nabijheid van
de reddende God verwijderd acht, voelt hij zich neergesmakt in de lege afgrond van
de angst: ‘Waarom zijt Gij mij vergeten (o mijn Rots), waarom ga ik in rouw door
de druk van mijn vijand?’ (Ps 42, 10). In pijnlijke zelfontleding wordt die nood
aangevoeld: ‘Ik ben afgetobd door mijn kreunen; nacht aan nacht besproei ik mijn
sponde, bevochtig ik mijn kussen met tranen; mijn oog is dof van verdriet, mat van
al die mij kwellen’ (Ps 6, 7); ‘Het is mij zo bang om het hart; van verdriet kwijnt
mijn oog, mijn ziel en mijn lichaam; mijn leven vliedt in jammer heen, in kermen
mijn jaren; mijn kracht is gebroken door mijn ellende, mijn gebeente verdord; voor
mijn vijanden ben ik een spot, voor mijn buren een afschuw, voor bekenden een
schrik; die mij op straat ziet, vlucht van mij weg; als een dode ben ik uit de harten
verbannen, weggeworpen als een pot’ (Ps 31, 10-13). In dit beeld van de verbrijzelde
kruik wordt de bittere ervaring aangeduid dat het ‘zijn’ zelf van de bidder (dat in
God rust) met vernietiging wordt bedreigd.
Vooral drie vijandige machten tasten het in God wortelend bestaan van de vrome
aan: de zonde, de tegenstander, de dood. De zonde is het ‘neen’ van de mens aan
God; door de zonde weigert de mens vrijwillig te aanvaarden dat hij in God
gegrondvest is: ‘Ik ben mij van mijn misdaad bewust, en mijn zonde staat mij steeds
voor de geest: tegen U, ach tegen U heb ik gezondigd, en kwaad in Uw ogen ge-
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daan’ (Ps 51, 5). God is de oorsprong van de mens en het merg van zijn bestaan; de
zonde is dreigende, als het ware verrotting meebrengende vernietiging van dat bestaan
in God: ‘Er is geen gezonde plek aan mijn vlees om Uw toorn, niets gaafs aan mijn
gebeente om mijn zonden; want mijn misdaden stapelen zich op mijn hoofd en
drukken mij neer als een loodzware last. Mijn wonden stinken en dragen om mijn
verdwazing; ik ga gebukt en geknakt, loop heel de dag treurend rond. Mijn lenden
zijn aan alle kanten ontstoken, geen gezonde plek aan mijn vlees; ik ben uitgeput en
gebroken, en snik het uit door het gekerm van mijn hart’ (Ps 38, 4-9).
Naast de zonde bedreigt de ‘boze vijand’ het leven van de vrome: ‘Zie hoe talrijk
mijn vijanden zijn, en hoe diep ze mij haten’ (Ps 25, 17); ‘Ik sidder van het
geschreeuw van de vijand en het gehuil van de boze; want ze storten rampen over
mij uit en bestoken mij grimmig; mijn hart krimpt in mijn boezem, en doodsangst
bekruipt mij; vrees en ontzetting houden mij beklemd, en de schrik grijpt mij aan’
(Ps 55, 4-6); ‘Hoe lang nog draag ik wee in mijn ziel, altijd kommer in mijn hart;
hoe lang zal de vijand nog over mij juichen?’ (Ps 13, 3).
De onverbiddelijkste vijand en de vreselijkste bron van angst is de naderende
dood, die in machtige beelden veraanschouwelijkt wordt: ‘De branding van de dood
had mij al gegrepen, de golven der onderwereld sloegen over mij heen, de strikken
van het dodenrijk hielden mij vast, de klemmen van de dood lagen voor mij gereed’
(Ps 18, 5-6); ‘Zie de vijand vervolgt mij en trapt mijn leven tegen de grond; hij maakt
het nacht om mij heen, als voor hen die al lang zijn gestorven; zo hangt er een floers
voor mijn geest, en mijn hart is ontsteld in mijn borst’ (Ps 142, 3-4). Zo blijken de
‘strikken des doods’ en de ‘doodsangst’ (Ps 116, 3) het ultimum terribilium uit te
maken voor de reeds zo deerlijk aangevochten en verscheurde mens.
***
De moderne ontkerstende zal wellicht geen open oog meer hebben voor de
aangrijpende angst om de zonde, omdat hij het geloof in de persoonlijk beledigde
God heeft verloren. Maar ongetwijfeld zal hij in zich een geestesverwantschap voelen
met het terneerdrukkend leed om de ‘boze vijand’ en om de ‘felle dood’, dat in de
Psalmen doorklinkt. Zou dit aanvoelen van de door lijden getekende existentie er
hem niet toe kunnen brengen de ogen te openen voor de oplossing die in dezelfde
Psalmen gegeven wordt aan het persoonlijk ‘mysterie’ van de existentiële angst?
Als God de zonde vergeeft, is de angst overwonnen: ‘Bij U is ver-
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geving, o Jahweh; mijn ziel schouwt hunkerend naar Zijn belofte, mijn ziel smacht
naar de Heer’ (Ps 130, 4-5). Daarom overtreft het geloof in Gods verzoening de
scherpte van het zondebewustzijn: ‘Verhoor mij als ik roep, mijn rechtvaardige God;
breng mij verlichting in mijn benauwdheid, ontferm u mijner, en hoor mijn gebed’
(Ps 4, 2). De angst wordt letterlijk weggevaagd door het grondig vertrouwen, dat
God in genadige barmhartigheid vergeeft: door het geloof wordt de mens aan de
vernietigingsmachten onttrokken en binnengevoerd in de sfeer van de levende God:
‘Gij hebt mij de schuld van mijn zonde vergeven; daarom moeten alle vromen U om
vergiffenis smeken, zolang Gij U nog vinden laat; dan zullen, bij de stortvloed, de
onstuimige wateren hen niet bereiken; Gij zijt mijn schutse en behoedt mij voor
rampspoed, Gij omringt mij met jubel van heil’ (Ps 32, 5-7).
De moderne ongelovige staat voor hetgeen hem beangstigt als voor het grauwe,
onbestemde en onoplosbare levensraadsel; de gelovige bidder van de Psalmen
ontwaart in zijn hart, naast de volle spanning van de angst, ook de volheid van de
goddelijke troost: ‘Gebroken harten blijft Jahweh nabij, vermorzelde zielen komt
Hij te hulp’ (Ps 34, 19). Daarom kan de Psalmist het uitschreien: ‘Van het einde der
aarde roep ik tot U, in de beklemmende angst van mijn hart. Stel mij hoog op de rots
(de Sion-berg) en laat mij daar rusten; want Gij zijt mijn toevlucht en sterkte tegen
de vijand; laat mij in Uw woontent voor eeuwig Uw gast zijn, en mij verbergen in
de schaduw Uwer vleugelen’ (Ps 61, 3-5). Zonder de ernst der pijnlijke benauwenis
te willen verdoezelen, of zonder zich te verliezen in een ongegrond waanvertrouwen,
laat de Psalmist zich door God beroeren: alle dreigende machten worden stil onder
de hand van God, wiens liefde sterker is dan elke vijand, zonde, tegenstrever of dood:
‘Jahweh leidt de schreden der mensen, Hij richt overeind wiens gedrag hem behaagt;
en mocht hij al wankelen, toch zal hij niet vallen, want Jahweh houdt hem bij de
hand’ (Ps 37, 23-24).
Om los te komen uit de ‘ontgoddelijkte’ wereld, waar de mens, ondanks technische
vooruitgang en stoffelijke prestaties, zich door slopende angst overweldigd voelt,
bestaat er slechts één weg: de sterke wil om de persoonlijke God aan te hangen:
‘Hoezeer ik ook geplaagd en bedroefd word, uw hulp, o God, zal mij redden’ (Ps
69, 31); ‘Op God vertrouw ik zonder te vrezen; wat kunnen de mensen mij doen?’
(Ps 56, 12).
In de meeste gevallen zal God geen wonderbare ommekeer in de nood bewerken;
maar de bidder wordt in elk geval opgetild uit de sfeer van druk en kwelling, en vindt
rust in God. In plaats van zijn veiligheid te zoeken bij de God-verloochenende
krachten der (buiten God staan-
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de) ‘wereld’, zoekt de Psalmist binnen te treden in de burcht van Gods omsluitende
liefde: ‘Ik heb U lief, o Jahweh, mijn kracht; Jahweh, mijn toevlucht, mijn burcht en
mijn veste, mijn God, mijn rots, waarop ik kan schuilen, mijn schild, de hoorn van
mijn heil en mijn schuts. Ik roep: Geprezen zij Jahweh! en ben van mijn vijand
verlost’ (Ps 18, 2-5).
De volmaakte geloofsovergave aan God schept in de ziel een goddelijke kracht,
een ‘geest van God’, die de nauwe begrenzing van het eigen ik triomfantelijk
doorbreekt: ‘Gij zijt, o Jahweh, mijn lamp, die in mijn duisternis straalt; met U durf
ik de stormloop beginnen, met mijn God de wallen bespringen. God! Volmaakt zijn
zijn wegen, Jahweh's woord is gelouterd; Hij is voor allen een schild, die vluchten
tot Hem. Wie toch is God, dan Jahweh alleen; wie een rots, dan alleen onze God?
God! Hij omgordt mij met kracht, en baant mij een veilige weg; Hij maakt mijn
voeten vlug als hinden, en doet mij de hoogste toppen beklimmen.... Uw rechterhand
heeft mij gestut, en Uw goedheid maakte mij groot’ (Ps 18, 29-34. 36).
In de bewuste toekering naar God gaan de vrome Psalmisten niet alleen met hun
geest maar met heel hun zijn naar God op: ‘Zoals een hert smacht naar de stromende
wateren, zo smacht mijn ziel naar U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende
God. Wanneer mag ik opgaan en Gods aanschijn aanschouwen?’ (Ps 42, 2-3; cfr Ps
63, 2; 84, 3; 143, 6); ‘Want mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar Uw
voorschriften altijd door.... Mijn ziel smacht naar Uw heil, ik vertrouw op Uw woord;
mijn ogen hunkeren naar Uw bestel, en vragen: Wanneer brengt Gij mij troost?’ (Ps
119, 20. 81-82).
Zo is het bidden van de Psalmendichters niet alleen een louter menselijke activiteit
van geest of gevoel, maar tevens een in woorden openbaar-wordende zijnsbeweging
naar de ‘roepende’ God toe. Elke taal heeft tot doel het zijn te openbaren; de taal van
het Psalmgebed openbaart de geloofszekerheid dat daar waar alles versaagt er één
enkel houvast blijft bestaan, namelijk de hand van God, waaraan men zich blindelings
toevertrouwt, gelijk men dat doet aan een met menselijke liefde bemind wezen: ‘Want
ik blijf altijd bij U, Gij houdt mij bij de rechterhand; Gij leidt mij naar Uw
raadsbesluit, en herstelt mij in ere’ (Ps 73, 23); ‘In vrede leg ik mij te slapen, en
aanstonds sluimer ik in; want Gij alleen, Jahweh, laat mij zonder zorgen rusten’ (Ps
4, 9).
In God alleen immers ligt de bron van duurzame zaligheid en vreugde: ‘Ik zeg tot
Jahweh: Gij zijt mijn Heer, buiten U geen geluk’ (Ps 16, 1); ‘Al moet ik door donkere
krochten heen, ik ben voor geen onheil bevreesd; want Gij staat mij bij: Uw staf en
stok zijn mijn stut’ (Ps 23, 4).
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De vreugde (niet: het aardse gelukkig-zijn), evenzeer als de zonde en de genade,
wordt enkel benaderd vanuit het geloof. De echte blijdschap ontspringt aan Gods
hart, wordt ontstoken aan het oplichten van Gods heerlijkheid. In de
ongelovig-geworden openbaarheid van het moderne leven is er voor een dergelijke
vreugde geen plaats meer: de angst-doortrokken vreugdeloosheid van de huidige tijd
schreeuwt zijn stuurloos ongeloof uit. In de Psalmen echter breekt zich, naast het
scherp bewustzijn van ellende en aanvechting, de vreugde op een wonderbare wijze
baan: omdat God de wortel en de kracht is van de religieus-geduide existentie, wordt
het hart van vreugde overstroomd zodra men weet dat God zich liefdevol neerbuigt:
‘Een licht straalt over de rechtvaardige uit, en blijdschap over de oprechten van hart;
de vromen zullen zich in Jahweh verheugen, en loven Zijn heilige Naam’ (Ps 97,
11-12). De vreugde bloeit op uit de wetenschap dat God niet afwezig blijft, maar dat
Hij ‘komt’ om te redden en te zegenen: ‘Laat jubelen het veld met wat er op groeit,
laat alle bomen juichen in het woud voor het aanschijn van Jahweh, want Hij komt
om de aarde te richten; met rechtvaardigheid richt Hij de wereld, en de volkeren naar
Zijn trouw’ (Ps 96, 12-13).
***
‘Gelukkig het volk dat nog jubelen kan, en wandelen in het licht van Uw aanschijn,
o Jahweh’ (Ps 89, 16). Deze geïnspireerde Psalmwoorden wijzen op de énig-mogelijke
katharsis van de moderne angst. De ware vreugde kan enkel gevonden worden
wanneer de mens Gods tegenwoordigheid als het bronpunt van zijn existentie
beschouwt. Daar alleen waar een mens of een zaak van Gods zalige aanwezigheid
en zaligmakende werkzaamheid getuigt, wordt die mens of die zaak oorzaak van
vreugde. En enkel de religieuze vreugde is in staat de wereld te veranderen en de
angst te niet te doen, omdat ze aan de mens de oerbron en de kern van zijn existentie
openbaart, namelijk God. Even oneindig als de afgrond van het lijden, waaronder de
van God gescheiden mens gebukt gaat, even sterk en onwrikbaar is het in God rustend
bestaan: ‘Die U verlaten gaan te gronde; Gij vernietigt hem, die van U afvalt. Doch
mij is het goed in Gods nabijheid te blijven, en mijn vertrouwen te stellen op Jahweh,
mijn Heer’ (Ps 73, 27-28).
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De kerk in Vietnam
door Abbé F. Gian
HET is nog niet zo lang geleden, dat het woord ‘Vietnam’ bij het merendeel der
Europeanen onbekend was; men zeide ‘Annam’ en ‘Annamieten’.
Toch is het niet de eerste keer, dat het Annamitische land van naam verandert. De
term ‘Vietnam’, reeds in het jaar 183 vóór Christus door de keizer van Vietnam No
De gebruikt, duidde toen de vereniging der drie landen, die het samenstelden, Tonkin,
Annam en Cochin-China aan. ‘Viet’ is de historische eigennaam van het ras, dergenen
die men gewoonlijk Annamieten noemt. ‘Nam’ beduidt ‘Zuid’, ter onderscheiding
van China als het rijk van het ‘Midden’. China gaf, na de Viets, die in opstand
gekomen waren, onderworpen te hebben, aan hun land de naam ‘Annam’, wat
betekent: het gepacificeerde zuiden, dat wil zeggen, het tot gehoorzaamheid aan de
grote Chinese suzerein teruggebrachte zuiden.
Bij de verovering door de Fransen ontstond onzekerheid over de naam: het door
de Annamieten bewoonde land - het eigenlijke Vietnam - kreeg geen allesomvattende
officiële naam. Het werd in drie landen of ‘ki’ verdeeld, Cochin-China in het zuiden,
Annam in het centrum, Tonkin in het noorden; hierbij bleven de aangrenzende landen,
die, zoals Laos, van de keizer van Vietnam afhankelijk waren, buiten beschouwing.
Thans volgen enkele woorden over de historie van de evangelieverbreiding in
Vietnam.
Tegen het midden der 16e eeuw arriveerden met de eerste Portugese schepen
Europese missionarissen, Spanjaarden en Hollanders, in Indo-China. Maar de eigenlijk
gezegde missie begon eerst in 1615, toen de uit Japan verdreven Jezuïeten er kwamen.
Deze vonden ter plaatse reeds georganiseerde Vietnamese Christelijke kernen. Zij
oogstten succes, ondervonden vervolgens vijandschap en werden tenslotte officieel
verbannen. Een beroemde Jezuïet, pater Alexandre de Rhodes, vertoefde van 1625
tot 1645 verscheidene malen in Vietnam; verjaagd door de vervolging, liet hij zich
hierdoor niet weerhouden om terug te keren. Hij schiep een systeem om de Vietnamese
taal in Latijns schrift weer te geven, ‘Quoc ngu’ genaamd en populariseerde dit. Hij
alleen won, naar men zegt, in Tonkin het verbazingwekkende aantal van 300.000
zielen. Bijzondere nadruk legde hij op de schepping van een inheemse geestelijkheid,
indachtig, dat de afwezigheid van een nationale geestelijkheid in Japan de ruïne der
kerk met zich meebracht toen de vreemde missionarissen er niet meer komen mochten.
Om deze reden smeekte hij de Heilige Stoel bisschoppen naar het Verre Oosten te
zenden, bekwaam om inheemse priesters, gekozen uit de beste catechisten, te vormen
en hun de wijdingen toe te dienen. Dit kloeke en juiste initiatief leidde tot de stichting
der ‘Société des Missions Etrangères de
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Paris’. Tot haar stichter Mgr. Pallu zeide Paus Innocentius XI: ‘Ik zie liever één goed
inheems priester vormen dan 50.000 heidenen bekeren.’ Reeds in 1659 zeide de
Propaganda tot de missionarissen: ‘De voornaamste reden, waarom het H.O. van de
Propaganda U als bisschoppen naar die streken zendt is, om jonge lieden te
onderwijzen, die straks tot het priesterschap en zelfs tot het bisschopsambt bekwaamd
kunnen worden.’ Pater Deydier, later bisschop gewijd, organiseerde in een sampan,
teneinde de waakzaamheid der vervolgers te verschalken, het eerste seminarie. Binnen
verloop van twee of drie jaar waren er reeds priesters uit het land zelf. Tussen 1673
en 1677 doopten de negen nieuwe Vietnamese priesters van Tonkin meer dan 5000
personen en hoorden 267.000 maal de biecht. Waren hun studies wel niet erg grondig,
zij ontvingen een krachtige morele vorming; de voorbeelden hiertoe ontbraken in
deze tijden van vervolging niet. Voor vrouwen ontstond een inheemse organisatie,
de Liefdezusters van het Kruis. Hun gemeenschappelijk leven werd tot een minimum
beperkt, teneinde het hun mogelijk te maken om gedurende deze moeilijke tijden
aan de geestelijke steun der gelovigen deel te nemen. Zo vond het evangelie
niettegenstaande veel vijandschap toch ook veel succes. In de 17e en 19e eeuw werd
de kerk van Vietnam nagenoeg onafgebroken vervolgd, maar telkens kwam zij hieruit
sterker te voorschijn en groeide snel. Men becijfert inmiddels dat in al die
vervolgingen ongeveer 120.000 martelaars vielen; van hen werden er 120
zaliggesproken. Men kan deze bloedige vervolgingen met die onder Nero en
Diocletianus vergelijken. Maar gevoed door het bloed der martelaren en het heilig
leven der overlevenden, bracht de Vietnamese grond prachtige oogsten voort. Vietnam
telt tegenwoordig 25 apostolische vicariaten, van welke er 7 door Vietnamese
bisschoppen bestuurd worden. De band met Rome wordt in stand gehouden door de
apostolische delegaat voor Indo-China; de tegenwoordige titularis is mgr. Dooley,
een Ier. De apostolische vicariaten met hun administratieve indelingen en
onder-indelingen staan in het missiegebied met diocesen in de oude Christelijke
landen gelijk. Vietnam telt ongeveer 1.800.000 Katholieken. Dit cijfer moge, wanneer
men het met het totaal der bevolking, dat ver de 26 millioen te boven gaat, vergelijkt,
laag schijnen. Maar men moet met de zeer ongelijke indeling naar de landstreken
rekening houden; in Cambodja en Laos, waar het Boeddhisme in sociaal opzicht
sterk georganiseerd is, werd tot dusver zeer weinig bereikt; evenzo staat het met de
bergbevolkingen. Opgemerkt moet worden, dat de Katholieke bevolking in Cambodja,
Laos en Thailand voor het merendeel van Vietnamese oorsprong is. In de rest van
het land, in de streken van zuiver Vietnamees ras, heeft het Katholicisme werkelijk
wortel geschoten en het aantal gelovigen benadert gemiddeld een tiende der bevolking.
Dit percentage is overigens een der sterkste van de missielanden (China 1/91, India
1/88, Japan 1/482). Vergeten wij voorts niet, dat wanneer wij hier van Christenen
spreken, het niet over theoretische Christenen of naamchristenen gaat, doch over
gelovigen, die regelmatig practiseren: mis, sacramenten, morgen- en avondgebeden.
Ook moet men de sterke organisatie der Christelijke groeperingen in aanmerking
nemen, dank
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zij welke de Katholieken een veel sterkere invloed uitoefenen, dan hun krachtens
hun getal alleen zou toekomen. De Katholieke schoolinrichtingen worden door meer
dan 260.000 leerlingen, in meerderheid niet-Katholieken, bezocht. De Christelijke
vakorganisatie, in Juli 1949 geboren en bij het Internationaal Vakverbond aangesloten,
telde Juli 1953 150.000 leden. Tenslotte moet men aandacht geven aan het feit, dat
het Katholicisme nog steeds in een periode van ontwikkeling verkeert; de aanwinst
sinds het begin dezer eeuw bedraagt bijna 1 millioen, een toename van 150%. Het
laatste jaar vóór de oorlog leverde de volgende cijfers op: 53.000 catechumenen,
3000 catechisten, 7.600 volwassen dopelingen. In mijn parochie werden in 1947 450
doopsels van volwassenen ingeschreven. In Noord- en Centraal Vietnam worden de
Katholieken blijkbaar vooral uit het landelijk milieu gerecruteerd, terwijl in het zuiden
zeer talrijke winsten ook onder de hogere standen en de middenstand behaald worden.
De geestelijkheid, belast met de geestelijke zorg over deze bevolking, omvat twee
elementen: de vreemde missionarissen, wier getal er naar neigt terug te lopen (300
ongeveer), terwijl de inlandse geestelijkheid integendeel regelmatig toeneemt: 500
ongeveer in 1900, thans 1500 (wij herinneren er aan, dat er in de dusgenaamde
missielanden 8000 inheemse priesters zijn, van wie 3000 in India, 2300 in China, 14
in Japan). In mijn diocees zijn er 115 Vietnamese priesters voor 62.000 Christenen.
In 1952 moest hun seminarie te Hué, wegens gebrek aan plaats en aan middelen om
hun studie te financieren, een derde der leerlingen, die zich aanmeldden (meer dan
veertig) weigeren.
De mannelijke en vrouwelijke religieusen zijn in Vietnam zeer talrijk. Eensdeels
wijden zij zich aan het zuiver contemplatieve leven, bijv. de Carmelietessen, Clarissen,
Cisterciënsers, Trappisten, Benedictijnen en Benedictinessen. Anderen, talrijker en
nog meer gevarieerd, geven zich aan het onderwijs en de sociale zorg. Gedeeltelijk
behoren zij tot orden, die in Europa zijn ontstaan en hier bij ons nederzettingen
kwamen stichten; hun leden zijn overigens voor een groot deel Vietnamezen; zij
tellen 570 Vietnamese religieuse broeders, 85 vreemde, 4250 Vietnamese en 400
buitenlandse zusters. Anderen behoren tot in het land zelf ontstane congregaties. In
mijn diocese bijvoorbeeld (Hué), dat 62.000 Christenen omvat, zijn er acht noviciaten
van religieusen, zonder nog een Carmel, een klooster der zusters van St. Vincent de
Paul en een groep der kleine zusters van Charles de Foucauld mee te tellen. Op elke
55 Christelijke vrouwen is er 1 in het klooster. Aan de zijde der mannelijke religieusen
vallen te vermelden: een Trappistenklooster, een Benedictijner klooster, een juvenaat
der Redemptoristen en twee der broeders van de Christelijke scholen. Dit alles toont
wel, dat er in Vietnam een aanzienlijke aantrekkingskracht van het religieuse leven
uitgaat.
De Vietnamese vroomheid. Gedragen, gelijk alle oosterlingen, door een diep
religieuse geest, kenmerken de Vietnamezen in hun Katholieke godsdienstpractijk
zich door hun ernstig gevoel voor het heilige. Een andere karaktertrek van de
Vietnamese vroomheid is haar traditionalisme.
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De Vietnamees, gevormd door de oude Confuciaanse cultuur, wordt natuurlijk door
het respect voor het verleden, de voorouders, gedragen. Onze Christenen zijn
bovendien directe erfgenamen van een bijzonder glorieuse en betrekkelijk nabije
periode, waaraan de herinnering nog zeer levendig is. In heel wat families herdenkt
men met trots de voorouders, die voor Christus hun bloedgetuigenis gegeven hebben.
Overal speelt het respect voor de goede gebruiken der ouders en de traditionele goede
zeden een grote rol. De trouw aan deze gewoonten neemt een belangrijke plaats in
bij het religieuse sentiment van het volk.
Een ander aspect van het Vietnamese Katholicisme is zijn communitair karakter.
De Vietnamees is zeer aan zijn dorp gehecht en zijn leven is tot op grote hoogte een
opgaan in het collectieve leven van het dorp. Zodoende is bij de Christen het religieuse
leven een gemeenschapsleven, dat zich op de Christelijke groep baseert. Een trek
dezer vroomheid is zich in openlijke manifestaties, die vaak zo spectaculair mogelijk
zijn, te uiten: feesten van het dorp, het gehucht, de vereniging, het gezin, zijn even
zovele gelegenheden om zich rondom het altaar, het huis van de chef, voor
gemeenschappelijke gebeden, gevolgd door een maaltijd of een thee, te verenigen.
Begrafenisstoeten en religieuse optochten geven steeds een grote plaats aan het gebed,
dat men dan gedurende het gehele parcours gestadig herhaalt.
Ook het religieuse gezinsleven uit zich dienovereenkomstig. Wanneer men tussen
9 en 10 uur 's morgens of 's avonds een dorp, waar Katholieken zijn, passeert, hoort
men uit ieder huis de plechtige, misschien enigszins monotone zang der gebeden.
Na het zware en galmende luiden der klok van de Boeddhistische pagode, dat tot
diep in de nacht duurt, hoort men vanaf 's morgens 5 uur de vlugge klanken van de
klok der Katholieke kerk, die tot het Angelus oproept. Het is het officiële signaal om
op te staan. Alle gezinnen beginnen dadelijk met luider stem en gedurende minstens
een kwartier het morgengebed. Vervolgens gaat zo mogelijk een deel van het gezin
ter kerk voor de mis. Op feestdagen wordt bovendien op het middaguur een goed
half uur aan het gebed gewijd. Na het avondeten - alle avonden - richt men zich
natuurlijk naar de kerk, discuteert in de voorhof en gaat naar de pastorie om met de
pastoor tijdens zijn maaltijd te converseren. De notabelen worden genodigd om zich
neer te zetten, de anderen staan rondom in het vertrek, de vrouwen blijven buiten,
kijken door het venster en luisteren. Het avondgebed wordt in de regel gevolgd door
een uitlegging van de Christelijke leer en persoonlijk gebed. Voorts zijn er nog de
verschillende gebeden al naar gelang der dagen van de week, de liturgische tijd en
de maand van het jaar. Men kent ze alle van buiten. Ook wordt bij de gebeden, 's
morgens, 's middags en 's avonds, hoofdstuk voor hoofdstuk, de catechismus
opgezegd. 's Zondags begint de dienst een uur vóór de mis; ook dan zijn er diverse
gebeden, catechismuslessen en reciteringen. De jonge mensen doorlopen een scholing,
waarbij zij na enkele jaren alles van buiten kennen. Trouwens, indien de religieuse
kennis in dit opzicht niet voldoende is, kan de huwelijksviering zelfs nog na de derde
afkondiging geweigerd worden.
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Het gemeenschapsleven. Elke Christelijke groep vormt zoveel mogelijk een parochie
en deze is bijna altijd een gans dorp. Het leven dezer gemeenschap berust op het
fundament der notabelen. Deze worden uit de beste Christelijke families gekozen en
moeten een voorbeeldig leven leiden. De pastoor, geleid door het advies der oudsten,
benoemt hen. Maar de bisschop van het diocees reserveert voor zich het recht om
het brevet en de titel van notabele te verlenen. Zij vormen de raad van de Christelijke
groep en komen vaak bijeen om alles te beslissen wat tot de goede gang van zaken
dienstig is. De priesters komen en gaan, de notabelen blijven en zodoende zet zich
in hen de traditie van het Christelijke leven voort. Aan de notabelen van de eerste
graad is de ziekenzorg opgedragen; zij bezoeken deze, roepen de pastoor indien dit
nodig is en bereiden de stervenden op het laatste oliesel voor. De notabelen van de
tweede graad houden zich met de materiële belangen bezig; ook met de morele; zij
stellen o.a. de bruidsparen, na deze ondervraagd te hebben, aan de pastoor voor. De
hoofdnotabelen zijn verantwoordelijk voor het geheel en hebben de opperleiding.
Aan hun hoofd staat een chef, in de regel een grijsaard van een onaantastbare morele
autoriteit. Om tot de leiding te kunnen behoren moet men normaal de lagere rangen
doorlopen hebben welke dan weer op hun beurt hun voorbereiding in het
verenigingsleven hebben.
Voor wat de zaken betreft, welke een gans district aangaan, bestaat er een kantonale
raad, samengesteld uit de notabelen van het ganse district en onder voorzitterschap
van de chef der voornaamste parochie.
Deze organisatie van de Vietnamese Christenheid past uitnemend bij de zeden en
de mentaliteit van een volk, van hetwelk de natuurlijke moraal en beschaving op het
gezin, het dorp, de traditie en het gezag gebaseerd zijn. Het instituut der notabelen,
alsook dat der onder hen staande groeperingen van jongeren, geeft voorts aan de
Vietnamese kerk een leidend lekenelement en schept een speciaal genre van de
Katholieke Actie, dat hier reeds meer dan drie eeuwen oud is.
De situatie der Katholieke kerk van Vietnam vóór de accoorden van Genève. De
Vietnamese kerk heeft gruwelijk onder de oorlog, die het land negen jaar geteisterd
heeft, geleden. De verliezen aan mensenlevens waren zeer talrijk; de materiële ruïnen
enorm; veel Christelijke groepen zijn uitgeroeid; hele parochies zijn volkomen
weggewist. Tot in 1953 waren 115 priesters vermoord; velen waren gevangen of
verhinderd naar hun parochie terug te keren. Alleen van het vicariaat van Thai-Binh
zaten 25 priesters bij de Vietminhs in gevangenschap. Het vicariaat van Vinh werd
negen jaar lang door de Vietminhs overheerst; zij stelden de bisschop een volksraad
ter zijde, die zijn daden controleerde. In een district van deze zelfde streek zijn er
slechts 2 oude priesters voor 4000 Katholieken over, terwijl er daar voorheen 30
werkten.
Maar er zijn ook andere kanten aan het beeld. Onze Christenen bleven over het
algemeen trouw. In streken, waar de communistische propaganda zich nog niet sterk
ontwikkeld had, bleek onder alle sociale lagen een toenemende belangstelling voor
de Katholieke godsdienst, die te midden van zoveel, dat wankelbaar werd, een soliede
rust open-
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baarde. Buiten de streken, die door de Vietminh bezet waren, vroegen zelfs gehele
dorpen om religieus onderricht. Dit is te opmerkelijker, daar voorheen de Katholieken
van Vietnam door hun landgenoten beschuldigd werden van landverraad, omdat zij
zich aan een vreemde zaak verbonden.
Na de accoorden van Genève; de vluchtelingen. Na de ondertekening van de Frans
- Vietnamese accoorden te Genève en de verdeling van het Vietnamese gebied in
twee zônes aan weerszijden van de 17e breedtegraad, kwam twee derde van de
Vietnamese Christenheid, dat wil zeggen meer dan 1 millioen gelovigen, onder
contrôle van de Vietminh. Hierop deed zich een de gehele wereld sterk verwonderend
en toch voor de Vietnamese kerk zeer karakteristiek verschijnsel voor, namelijk de
uittocht der Vietnamezen uit het noorden. Om dit verschijnsel te bestuderen en te
trachten er een geneesmiddel voor te vinden, zonden verschillende westerse kerken
waarnemers of specialisten in vluchtelingenquaesties naar Vietnam. Voor deze
persoonlijkheden zowel als voor allen, die het ter plaatse konden constateren, was
het de eerste keer dat een uittocht van een bevolking wegens trouw aan haar geloof
en op de vlucht voor de totalitaire bedreiging, zulk een onverwachte omvang aannam.
Hij overtrof dertigmaal de verwachtingen van de ondertekenaars van de
wapenstilstand, die, in de mogelijkheid van deze keuze voorziende, er toch niet aan
dachten dat er meer dan enige tientallen ballingschapscandidaten zouden komen. Hij
verbaasde eveneens, niettegenstaande hun pose van overwinnaars en bevrijders van
het volk, de Vietminhautoriteiten.
Onlangs deelde de pers de aankomst van de 800.000ste vluchteling in de vrije
zône mede. Maar hoevelen zijn er op hun reis naar het zuiden van vermoeienis en
ellende - vaak doordat de Vietminh verboden had hun levensmiddelen te verschaffen
- of ingevolge schipbreuk op zee van de bijeengezochte, bouwvallige scheepjes
omgekomen? Men rekent, dat alleen in de maanden October en November 1954 het
aantal dat verdronk een derde van het totaal der vluchtelingen beliep. Talrijk ook
waren degenen, die gedwongen werden halfweg keer te maken, omdat de Vietminh,
welke nagenoeg geen aandacht aan hun vrijheidsbeloften schonk, met alle middelen
trachtte die stroom van mensen op zoek naar de vrijheid te stoppen. Zij wendden
hiertoe intimidatie aan, of verstrooiing van de groep door geweld of list, het ontvoeren
van een der gezinsleden - vaak een kind - om de anderen te dwingen niet zonder deze
verder te trekken, het stilleggen van de veerponten enz. Ook was een groot deel
verplicht van de vlucht af te zien, hetzij wegens absoluut gebrek aan middelen, hetzij
uit vrees voor de zee, het oerwoud of het onbekende.
En toch scheen alles zich tegen zulk een exodus te verzetten. De historici en
sociologen zijn eenstemmig in het vermelden der eeuwenoude gehechtheid van de
boeren van Indo-China aan hun grond, aan hun huis, aan het graf hunner vaderen.
Ook getuigen deze allen van hun eveneens reeds eeuwenoude geschiktheid zich bij
hun werk van alles te ontzeggen, over hun hardnekkig geduld bij het verdragen van
tegenspoed en bij de op elkander volgende wisselingen van regime. En dan,
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poseren de Vietminh niet als de kampioenen voor de onafhankelijkheid van het land?
Tooit hun niet het aureool der militaire overwinning van Dien-Bien-Phu, der
diplomatieke overwinning van Genève? Ontplooien zij niet het vaandel van de
nationale en sociale revolutie van het proletariaat van het Verre Oosten in de lijn van
de grote broeder Mao van China? Anderzijds, wat zouden deze arme, ja zeer arme
ontelbare vluchtelingen bij een regime, dat hun zelfs het geschenk van een agrarische
hervorming in de schoot werpt, kunnen verliezen? Bovendien, kent men niet de
kracht van het propaganda- en agressie-materiaal der Vietminh en hun geduchte
bedreiging, welke op Zuid-Vietnam drukt, dat de Vietminh dit gebied opeist en uit
de hoogte verklaart, het binnen enkele maanden in bezit te zullen hebben?
Hoe dan te verklaren, dat niets van dit alles bestand is geweest tegen de unanieme
wil van meer dan 800.000 menselijke wezens, bijna allen van nederige stand en
geringe ontwikkeling, om een regime van onderdrukking te ontvluchten?
Hoewel het percentage van niet-Katholieke vluchtelingen voortdurend toeneemt
- en bij de jongste contingenten zelfs 90% haalt - staat vast, dat de grote meerderheid
- minstens 60% van de vluchtelingen - Katholiek is en uit de arme klasse der
landbewoners stamt.
Zeker, zij zijn gevlucht, omdat zij zelfs van het weinige, dat zij bezaten, beroofd
werden; door confiscatie van hun goederen bij het minste teken van verzet tegen of
ongehoorzaamheid aan de stricte bevelen, die zij ontvingen, schrikbarend hoge
belastingen, enz. Zeker, zij zijn vertrokken, omdat zij zich van oud tot jong onder
politiedwang gevoelden, omringd door dat wantrouwen, dat zelfs de beste vrienden
scheidt en het innerlijk der gezinnen door het opzetten van ouders en kinderen tegen
elkander uiteenrukt, door de verplichte aangiften, door de onophoudelijke bedreiging
op elk uur van de dag en de nacht te worden gearresteerd, opgesloten, ondervraagd
volgens methoden, zoals de aan de volksdemocratieën van Oost-Europa en China
ontkomenen die vertellen, voor volkstribunalen te worden gesleept, waar de massa
‘uitgenodigd’ wordt de toewijzing van de straf zonder enig gevoel voor elementaire
gerechtigheid of de minste aandacht voor de werkelijke situatie uit te spreken.
Maar als zoveel Katholieken het regime ontvluchten, komt dit speciaal, omdat zij
meer nog dan de anderen zich bewust zijn van de moeilijkheden, welke de eisen van
een Marxistisch gouvernement ten aanzien van hun Christelijk geloof, aan hun
geweten en dat hunner kinderen zullen opleggen. Velen, die reeds jaren onder
communistisch regime leefden, weten het bij ervaring. De Christenen van Thanh
Hoa of van Vinh bijvoorbeeld, die de bloedige gevechten met de Vietminh, onder
wie zij sinds het begin van de oorlog geleefd hebben, meemaakten, doen verhalen
over de communistische religieuse politiek, welke de preciese echo zijn van welk
verhaal dan ook, dat de uit China verdreven missionarissen ons doen. Zij zijn
vertrokken, omdat zij bovenal Katholiek willen blijven en hun religie zoals zij het
verstaan willen uitoefenen. Zij gaan niet uit vrees voor vervolging, neen, het is een
weigering, uitgeroepen voor het forum der ganse wereld, om te bukken
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voor de anti-menselijke intellectuele vergiftigingsmethoden, verstandelijke
overweldiging, opvoeding in één bepaalde richting, welke het kenmerk van de
Marxistische democratieën zijn. Zij beschouwen het als hun heilige plicht deze te
weigeren, minder beducht voor hun eigen veiligheid dan voor die van hun kinderen.
‘Wij zouden misschien trouw kunnen blijven,’ zeggen zij, ‘maar onze kinderen en
onze kleinkinderen zouden dit niet kunnen. God heeft ze ons gegeven en toevertrouwd;
wij dragen de verantwoordelijkheid voor hun zielen en hebben dus de plicht om alles
te doen, wat ons mogelijk is om hen Christelijk op te voeden. En - dit is bij het
Marxistisch regime niet mogelijk.’
Het is niet zo, dat de Vietnamese kerk - of de kerk in het algemeen - het vertrek
van alle Katholieke Vietnamezen van het noorden naar het zuiden zou wensen. De
kerk wenste integendeel steeds, dat haar kinderen overal zouden zijn, teneinde het
woord van Christus te volgen: ‘Gij zult mijn getuigen zijn tot aan de einden der
aarde.’ Er is een roeping om vrijwillig in het noorden te blijven en er is een roeping
om, indien het geweten dit eist, naar het zuiden te gaan. Op deze wijze zijn velen
vertrokken, maar ook anderen zijn gebleven, niet alleen omdat de communisten het
vertrek niettegenstaande de accoorden van Genève hun onmogelijk maakten, maar
ook omdat zij dit vrijwillig kozen. Zo kwam er een groep notabelen tot onze bisschop
om hem te zeggen: ‘Wij hebben onze kinderen naar het zuiden gezonden, maar wij
willen hier blijven, want ons land is sinds drie eeuwen Christelijk en wij willen, dat
het zolang als wij leven en ook daarna Christelijk blijft.’
Toekomstverwachtingen. En toch, over minder dan een maand zal de evacuatie
van Haiphong plaats grijpen. Niet zonder innerlijke angst denken wij aan zoveel
broeders in Christus, die geen mogelijkheid gekregen hebben om hun roeping te
kiezen, wijl men hun dit belette. En ik spreek niet alleen van de Katholieken, het
wordt aan de gehele Noord-Vietnamese bevolking belet. Inderdaad, een clausule der
accoorden van Genève stelt deze evacuatie van Haiphong vast, maar een andere
clausule van deze zelfde accoorden vordert van de gouvernementen van Noord en
Zuid om alles in het werk te stellen teneinde de vrije keus in hun gebieden te
vergemakkelijken. Is dit niet een pijnlijke ironie?
En wat zal er na de evacuatie van Haiphong gebeuren? Wij hebben in dit opzicht
geen enkele illusie. Volgens oudere en jongere getuigenissen, vanaf het begin over
geheel Vietnam ingezameld, is het regime geheel aan dat van alle landen, die onder
communistische contrôle staan, gelijk; het berust op dezelfde leer, het gebruikt
dezelfde tactieken.
Bij dit perspectief kan men zeggen, dat de kerk van Vietnam in de tragische periode,
welke zij doormaakt, wenst, dat de Katholieken van de ganse wereld haar
tegenwoordige situatie met begrip en broederlijke sympathie onder het oog zullen
zien. Boven alles hoopt zij veel van het gebed, de liefde en de Christelijke solidariteit,
opdat de Heer, de God van vrede en gerechtigheid, ons betere dagen moge schenken,
opdat de in het noorden blijvende Katholieken tegen elke prijs trouw aan hun geloof
mogen blijven, opdat de zuidelijken steeds de vrijheid tot uitoefening van hun
godsdienst mogen behouden.
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De Katholieke Vietnamezen zijn de oude Christelijke kerken dankbaar, omdat deze
hen met de onuitsprekelijk grote gave van het geloof bekend hebben gemaakt, hen
van de slavernij der zonde bevrijd hebben en hun een materiële hulp hebben
geschonken, welke het hun mogelijk maakte zoveel sociale en philantropische werken
- drie eeuwen lang - tot stand te brengen. Maar in dit uur der beproeving zouden zij
aan een nog diepere deelname, aan een nog sterkere inspanning der Christenen en
aan een nog krachtdadiger belangstelling voor het lot van hun kerk behoefte hebben.
Enige jaren geleden organiseerde men in Europa een kruistocht van gebeden voor
de in China vervolgde kerk. Zou men deze beweging niet met name tot de kerk van
Noord-Vietnam kunnen uitstrekken?
Voorts, voorzover de oude Christelijke landen nog iets voor Noord-Vietnam kunnen
doen, mogen zij bedenken, dat culturele relaties niet alleen in het zenden van
professoren in de mathematiek en de medicijnen bestaan; de religie, door onze Heer
gepredikt, bevat een belangrijker en krachtdadiger cultuurelement. Niemand heeft
er ooit aan gedacht om zijn leven voor de mathematiek te geven, maar velen zijn
voor het fundament der cultuur bij uitnemendheid, voor de religie, gestorven en
zullen hier nog voor sterven. Ik wil geen suggesties doen; ik wil alleen U vragen hier
gestadig over na te denken en alles te doen wat in dit opzicht in uw macht staat om
te doen.
Verder wensen de Katholieke Vietnamezen, dat de Christenen van het Westen
hun land zullen helpen, waar het nog mogelijk is dit te doen, namelijk in het zuiden,
teneinde daar een stabiele en levensvatbare samenleving op te bouwen, de enige
mogelijkheid voor hen om hun vrijheid van gedachte en van godsdienst te bewaren.
Dit sluit in, dat men overwegingen van economische aard en die betreffende
handelsbelangen - God weet, hoe machtig deze zijn - laat zwijgen; dit sluit ook een
loyale herziening in van een gehele traditie van gewoonten en gedragingen, welke
uit een te gemakkelijk als een heilige erfenis opgevatte kolonialistische mentaliteit
voortspruiten, die Vietnam schaadt; dit sluit de aanvaarding van een nieuwe geest
van gelijkheid en broederschap in.
Ten aanzien van de sociale sfeer zou de kerk van Vietnam begeren, dat reeds nu
naast en behalve priester-missionarissen en toegewijde religieusen, westerse leken,
bekwaam in hun beroep en bezield met een apostolische geest, hen kwamen helpen
om een zekere gespecialiseerde vorm van Katholieke Actie te ontwikkelen en om
een Christelijk onderwijs te scheppen, zowel wat betreft de twee secundaire graden,
maar bovenal ook, inzake het technische en professionele, van de hoogste graad. Het
atheïstisch Marxisme wendt al zijn intelligentie aan, om oplossingen, passend op de
menigvuldige actuele problemen van Vietnam, ter tafel te brengen. De Christenen
moeten zich niet door hen laten voorbijstreven en opzijschuiven. Daarom is het zo
urgent en belangrijk om al het mogelijke te doen, teneinde de Christelijke ideeën te
verbreiden en de kerk van Vietnam, nu het nog tijd is, met moderne en practische
methoden te helpen.
Deze veelomvattende en dringende taak, welke de kerk in Vietnam
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ter hand moet nemen, vraagt het begrip, de samenwerking en de steun van alle mensen,
die van goeden wille zijn in al de landen der oude Christenheid. Spreekt St. Paulus
in zijn brieven niet over zekere plichten van bijstand, welke moederkerken jegens
degene, die zij in het geloof verwekt hebben, behouden?
Moge het mij tenslotte veroorloofd zijn mijn levendige dank aan de Christenen
van Europa, die door middel van de kerkelijke hiërarchie zoals in Engeland, Nederland
en Duitsland, of door middel van een officieel gemachtigd organisme zoals de Secours
Catholique in Frankrijk, de vluchtelingen van Vietnam te hulp hebben willen snellen,
te betuigen. De materiële en morele hulp van het peetschap over kampen en parochies
van vluchtelingen werd door de kerk van Vietnam met bijzondere dankbaarheid
ontvangen. Het is te wensen, dat deze levendige belangstelling zich nog verder
ontwikkelt, vooral op het terrein van de informatie. Het is nodig, dat alle Christenen
zich ter dege van de tragische situatie van Vietnam en zijn kerk op de hoogte trachten
te stellen, teneinde ons - wij herhalen het - met succes te kunnen helpen, om een
gemeenschap op te bouwen, welke in staat is de concurrentie met welke Marxistische
gemeenschap dan ook te kunnen aanvaarden en aan de aandrang der totalitaire en
atheïstische regimen het hoofd te kunnen bieden. In ruil kan men er met goede grond
op rekenen, dat het levend en beproefd geloof van de jonge Vietnamese Christenheid,
een diepe indruk op de oude kerken, die steunen op hun rijk en vruchtbaar verleden,
zal maken. Zo zullen de Katholieke gedachten van de laatsten en de communitaire
geest van de eersten elkander tot hun wederzijds groot voordeel kunnen aanvullen
en des te beter tot het verrijken van de universele schat der kerk Gods kunnen
bijdragen.
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De romankunst van Heinrich Böll
Artistieke diagnose een hersenschim?
door B.F. van Vlierden
HEINRICH Böll geldt in eigen land als een der voornaamste schrijvers die de Duitse
roman na de oorlog weer op internationaal peil hebben gebracht. Zijn populariteit in
Frankrijk, waar zijn werk reeds herhaaldelijk werd bekroond, en de gunst die hij
geniet bij het Nederlandstalige publiek, dat zopas nog met de vertaling van zijn laatste
roman kennis maakte, pleiten eveneens in deze zin. Naar de stof vormen zijn werken
een harmonisch geheel, en ze kunnen beschouwd worden als een inventaris van de
recente oorlogs- en naoorlogsjaren, die met een grondige ernst werd opgemaakt. Het
oeuvre is echter meer dan een ‘document humain’. Een hoog moreel besef, gekoppeld
aan een helder doorzicht, laat de schrijver toe een scherpe diagnose te stellen, en
knap vakmanschap en artistieke vaardigheid maken dit bilan tot een literaire
gebeurtenis. Deze drie aspecten, n.l. de inventaris, de diagnose, het kunstwerk, zullen
wij trachten te onderzoeken aan de hand van zijn grotere verhalen.
De novellenbundel ‘Wo warst du Adam?’ is meer een vluchtig neerpennen geweest
van bloc-notes uit oorlogstijd. Er is wel een centrale figuur, soldaat Feinhals, maar
deze is veeleer getuige dan acteur, en de novellen worden maar losjes in zijn persoon
verbonden. Wij leven de oorlog met hem mee, niet zozeer op het front als wel in de
zone daarachter en waar, gedurende een eindeloze terugtocht, het domme
oorlogsgeweld telkens een relatieve schijnvrede komt storen: in de scherpste
contrasten tussen vrede en oorlog, die te veel tragiek inhouden om komisch te zijn,
treedt de zinloosheid van het krijgsbedrijf het duidelijkst aan de dag. Dit werkje was
al belangwekkend, maar zijn eigenlijke doorbraak bewerkte H. Böll met ‘Der Zug
war pünktlich’ (1949). Deze meer uitgesponnen novelle mag immers als de bekroning
beschouwd worden van zijn variaties op oorlogsthema's uit het voorgaande boek:
het bereikt een zeldzame artistieke volmaaktheid.
Terwijl het eerste werk een onverantwoord en nogal goedkoop slot vond in de
dood van de ‘hoofdfiguur’, is in ‘Der Zug war pünktlich’ de dood van Andreas een
noodzakelijke ontknoping waarheen de hele novelle a.h.w. wordt gedreven, en dat
tragisch einde beheerst het hele verhaal als een permanente aanwezigheid. De dood
is er een zo beslissende factor, dat volgende uitlating van Böll in zijn jongste werk
er een goede synthese van is: ‘Oorlog is steeds goed voor een dramatisch werk, omdat
er een verschrikkelijke ontknoping op volgt: de dood, die de handeling naar zich toe
trekt, ze spant als een trommelvlies dat onder de zachtste aanraking geluid begint te
geven.’ Van de aanvang af is het verhaal op de dood af gestemd. Wanneer Andreas,
bij zijn vertrek naar het front, in een Rijnlands station afscheid neemt van zijn vriend
Paul, die priester is, roept hij uit: ‘Ich will nicht sterben... ich will nicht
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sterben, aber das Schreckliche ist, dass ich sterben werde... bald!’ En met dit
plotselinge inzicht, ‘weldra sterf ik’,' neemt heel zijn dromen- en gedachtenleven op
de lange reis een aanvang. Menig woord, dat schijnbaar met onverschilligheid wordt
uitgesproken, krijgt ineens een magische betekenis, zegt de auteur, en hiermee legt
hij ook wel zijn eigen cultus van het woord bloot. Het woord bald intrigeert de man
die het uitgesproken heeft, hij wikt en weegt het, onderzoekt het, hij zoekt precisering,
en daarmee is hij vertrokken op de kronkelpaden van een geheimzinnig voorgevoel,
dat geleidelijk duidelijker vorm aanneemt, en, na wat tastend experimenteren op de
kalender, de landkaart, het horloge, eindelijk klaar en concreet als een idée fixe voor
zijn geest staat: op dié plaats en op dàt uur zal ik sterven! Het fatale plaatsje heet
Stryi, in Galicië, en die naam, die ‘snijdt als een mes’, krijgt op zijn beurt de magische
kracht om de dood te symboliseren. ‘Stryi, dit woord heeft in mij gesluimerd sedert
mijn geboorte, onbekend en onopgemerkt lag het reeds in mij toen ik nog een kind
was... wellicht werd de hengel van de dood, die mij roept, herhaaldelijk op mij
geworpen, maar haakte er nooit vast. Dit onbeduidend kleine woord werd enkel
voorbehouden opdat de hengel des doods er eindelijk aan zou vasthaken.’ We zien
hier, hoe de woorden door de dichter met een duistere magie worden geladen, zodat
ze symbolen worden van de diepste werkelijkheid.
Men kan geneigd zijn om uit dit zoeken van de intuïtie naar de aanduidingen van
de dood af te leiden, dat de schrijver existentialistische bekommernissen zou hebben
gehad. Wèl vinden wij geen werk in de literatuur dat beter dan dit als illustratie kan
doorgaan voor de existentiële grondervaring, dat het leven een naar de dood gericht
zijn betekent; maar zelfs bespiegelingen als ‘immer die wahnsinnige Bürde der
Hoffnung’ kunnen onze verwondering niet wegcijferen over het verschijnen van de
Franse vertaling van dit werk, in Sartre's tijdschrift, ‘Temps Modernes’. Zulk een
schijnbaar pessimistische visie staat in feite zeer dicht bij het inzicht van Péguy, die
God woorden van verwondering in de mond legt over de ‘onbegrijpelijke hoop’ der
mensen. (Naar de stijl staan vele passages uit het werk van Böll t.a. zeer dicht bij
Péguy's trage verzen.) Böll's levensinzicht wordt immers ook bewogen door een
fundamenteel optimisme, en is door en door christelijk. De schijnbaar zinloze dood
waarheen de hoofdheld... gevlucht is, wordt in zijn bewustzijn opgenomen in het
misoffer dat Paul wellicht op hetzelfde ogenblik opdraagt, en hij voegt zijn ‘Introïbo’
bij het ‘Introïbo’ van zijn vriend thuis.
Het is er Böll wellicht veel minder om te doen een of andere filosofische stelling
te illustreren, dan wel om uit het relaas van oorlogsbelevingen de laatste reële
betekenis van de doodservaring te puren. Een hele reeks herinneringen van Andreas,
en ook van andere soldaten, toevallige gezellen op de reis naar de dood, worden
opgenomen in de trage spiraalgang die zijn mijmeringen volgen vanaf het vertrek.
De compositie-mogelijkheden die door de opbouw van dit verhaal werden geboden,
heeft de auteur op merkwaardige wijze weten te benutten. Zeer disparate gegevens
worden in de maalstroom van zijn dromerijen opgenomen zonder de vaart te breken,
en talrijke ‘flash-back's’ werpen een licht op alle
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mogelijke facetten van het oorlogsbedrijf. Zij worden aaneengeregen door herhalingen
en variaties op het hoofdthema - de intuïtie van de dood -, dat als leidmotief,
musisch-atmosferisch, verscheiden en toch eentonig, weerkeert in het hoofd van de
frontsoldaat. Behalve in ‘De Boer die sterft’, waarin Van de Woestijne hetzelfde
recept meesterlijk toepast, komt het ons als geheel nieuw voor. Eerst in het laatste
gedeelte van het verhaal komt een vertraging van de wentelende pendelbeweging,
en het is alsof de tijd even stilstaat, - wanneer Andreas uiteindelijke zekerheid heeft
gekregen -, juist lang genoeg om hem de mogelijkheid voor te spiegelen van een
ontsnapping, die hem t.a. te Stryi zal brengen.
In deze roman worden de actualiteit van 1943 en een diep levensinzicht zozeer
opgenomen in de bewogenheid der artistieke schepping, dat wij het boek als een
werkelijke réussite mogen beschouwen, die Böll zelf, bij alle waarde van zijn later
werk, nog niet heeft geëvenaard. Een tijdsdocument is hier tot een hoogstaand
kunstwerk uitgegroeid.
Was in dit werk de oorlogservaring reeds bezonken en door de artistieke herbeleving
getransponeerd, dan kunnen wij helaas niet helemaal hetzelfde zeggen over Böll's
twee latere werken. In afwachting dat wij daarvoor misschien een plausiebele
verklaring vinden, kunnen wij er reeds onmiddellijk op wijzen, dat zijn jongere
verhalen in een veel recenter verleden wortelen, in onze actualiteit, en dat de auteur
wellicht nog niet genoeg ‘recul historique’ heeft - de romancier heeft die wellicht
evenzeer nodig als de geschiedschrijver - om de feiten artistiek te sublimeren.
‘Und sagte kein einziges Wort’ (1953) is, zoniet uitsluitend, dan toch in eerste
instantie een huwelijksroman, die het leven beschrijft van een Duitse familie in de
jaren na de oorlog. Onverschilligheid, wankele wilskracht, gebrek aan
aanpassingsvermogen en ook het tekort aan woonruimte, hebben Fred er toe gebracht
zijn appartement van twee vertrekken en zijn vrouw met twee kinderen te ontvluchten,
om een zwervend leven te gaan leiden in de stad. De vrouw, alleen thuis, vecht tegen
het vuil, de armoede, de eenzaamheid, de zorg voor de kinderen. Af en toe ontmoeten
de twee echtgenoten elkaar in een goedkoop hotelkamertje. Tenslotte geraakt de
vrouw dit ‘halve-hoerenleven’ moe, en stelt haar man voor, maar defintief afscheid
te nemen. Dit brengt Fred tot het inzicht dat zijn plaats thuis is, en het boek eindigt
met zijn woorden tot een chauffeur: ‘Nach Hause’.
Böll neemt er echter geen vrede mee, dit, helaas alledaags, gevalletje te beschrijven,
maar hij stelt de schamele ‘Alltag’ van dit pover bestaan tegenover de officiële euforie
omtrent de naoorlogse wederopbloei. Deze ‘amtliche Heiterkeit’ wordt vanuit twee
gezichtspunten belicht. Gedurende het week-end waarin zich heel het verhaal afspeelt,
houdt de drogistenbond zijn congres in de stad. ‘Traue dich deinem Drogisten an!’
is het slagwoord dat voor elke situatie als contrasterende achtergrond dienst doet.
De bezorgdheid van de moeder steekt bijna tragisch af tegen de anticonceptionele
propaganda van de bond. Het officiële optimisme spreekt eveneens uit de beschrijving
van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, en een processie, die dezelfde dag uittrekt,
biedt hiertoe de geschikte gelegenheid. Meer dan eens wordt Böll hier caricaturist.
Geeft
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hij de vormelijkheid ook al een ernstige deuk, dan is het toch om, achter de schone
schijn van oppervlakkige vroomheid en uiterlijke praal, de weg te wijzen naar een
betere houding, die er in bestaat ‘den Herrgott mit in unseren Alltag zu nehmen’.
Laat deze uitdrukking dan een verbleekt trefwoord zijn uit het vocabularium van de
bisschop, het is de uiterst moeilijke opdracht, die Käte, met veel moeite, tracht te
vervullen. Hiervoor moet zij eerst over de klip van de haat tegen niet al te consequente
vertegenwoordigers der kerkelijke hiërarchie; maar zelfs deze zonde wordt haar
vergeven, en door de zeer enge poort vindt zij een weg naar God. Door haar toedoen
gelukt dit Fred ook, die inziet, dat er iets was dat hem met zijn vrouw verbond... ‘was
Menschen mehr verbindet als miteinander schlafen: es hatte eine Zeit gegeben, in
der wir zusammen gebetet hatten.’
Meer dan een inventaris of een diagnose is dit werk een goede daad geworden
omdat het aan vele mensen een uitweg toont in blijkbaar ‘auskunftlose’ toestanden.
Niettegenstaande de dringende actualiteitswaarde van dit tijdsdocument heeft de
auteur door een origineel procédé een artistiek verantwoorde vorm aan zijn werk
gegeven. De continuïteit die zijn vorig werk kenmerkte was wel enigszins te danken
aan het feit dat het een bijna onafgebroken ‘monologue intérieur’ was. Het typische
nu van deze roman is, dat wij met een dubbele monoloog te doen hebben, waarin
man en vrouw beurtelings aan het woord komen. Dit alterneren veroorlooft de
schrijver eenzelfde werkelijkheid vanuit twee standpunten te belichten, zodat wij
een merkwaardig reliëfbeeld te zien krijgen. Het is dus allesbehalve een willekeurige
dyptiek, en tot in de materiële uitwerking van de roman kunnen wij de tweeheid van
een gebroken huwelijksleven volgen, dat om hereniging roept, en deze geleidelijk
weer hersteld ziet. Hoe organisch deze bouw echter ook beantwoordt aan het
romangegeven, en hoe hoog wij er de waarde ook van aanslaan, dezelfde
overweldigende indruk als het voorgaande werk, laat deze roman niet in ons achter.
Ligt dit misschien aan het gegeven?
Van even grote documentaire waarde als het vorige werk is ‘Haus ohne Hüter’ (1954),
en onder meer dan één opzicht is het er een verlengstuk van. De atmosfeer, de
toestanden, de situering zijn dezelfde, maar het werk is ruimer van opzet en de
belangstellingskern is lichtjes verschoven. Deze roman werpt inderdaad een licht op
de toestand die heerst in talrijke Duitse gezinnen, waar de vader uit de ‘Witwenfabrik’
van de oorlog niet meer weerkeerde. De afwezigheid van de vaders werpt haar
schaduw op het leven van twee gezinnen, terwijl hun nagedachtenis bij hun resp.
zoontjes tot een ware vadercultus is uitgegroeid. Langs de ogen van die twee knapen
vooral, leren wij de toestanden zien waarin beide families leven. Een pijnlijk-actueel
probleem in Duitsland is dat van de oorlogsweduwen. Daar zij hun weduwenrente
verliezen bij het aangaan van een nieuw huwelijk - hiertegen werd door de clerus
reeds herhaaldelijk en dringend protest aangetekend - verkiezen zij te leven in een
min of meer bedekt concubinaat, dat schuil gaat onder het bekend eufemisme van
het ‘Onkel-probleem’. De knapen hebben echter met hun vroege levensrijpheid nogal
gauw deze verhoudingen door. Sum-
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mier en secuur, catalogiseren ze het verschijnsel met een toevallig-opgeraapte
terminologie: ‘moralisch-unmoralisch’ en maken zij een vrij genuanceerde inventaris
op met de categorieën ‘überhaupt - eigentlich - sonst - sowieso e.a.’. Hierdoor vinden
schrijvers bekommernissen eens te meer een uitdrukking die literair verantwoord is,
omdat de kneep wortelt in het romangegeven zelf. Langs de naïef-systematische
bedenkingen van de kinderen om, ontleedt Böll de twee gevallen die de roman
behandelt. ‘Warum heiraten unsere Mütter sich nicht wieder!’ Heinrich's moeder
leeft in hoger beschreven concubinaat met de zoveelste ‘Onkel’, en de dwepende
vaderverering van de jongen biedt hiertegen een scherp contrast. Martin's moeder,
Nella, is daarentegen de weduwe van een dichter die een groot posthuum succes
oogst. Zij huwde niet opnieuw, om volledig te kunnen opgaan in een gedroomd leven,
dat ook een gemakkelijk voedsel vindt in de drukke literaire cultus die rond de
nagedachtenis van haar man is ontstaan. Haar toestand contrasteert dan ook enigszins
met die van de andere oorlogsweduwe doordat zij niet in concubinaat leeft, hoewel
zij anderzijds weer iets zou voelen voor een vrije liefde met Albert, een vriend van
haar man die in hetzelfde huis woont. Deze stelt echter het huwelijk als voorwaarde.
Hij is dan de enige principiële figuur uit het boek, en gelukkig leven, buiten hem,
nog enkele zeer eigenaardige figuren in deze troosteloze toestanden: een caricaturale
grootmoeder, een nog meer caricaturale criticus, en een zekere Glum die uit het
Oosten kwam aanwaaien, nachtwaker is, en aan moraalfilosofie doet. Er ‘gebeurt’
eigenlijk niets in de roman; er is, zo men wil, een embryo van intrige in de ontdekking
van de schuldige aan Raymond Bachs' dood. Deze heet Gäseler en is, o ironie van
het lot, als criticus een grote bewonderaar van de dichter en wil met diens weduwe
huwen. De intrige is hier echter bijkomstig en de aandacht van de schrijver gaat zeer
duidelijk naar de beschrijving van een gehypothekeerde actualiteit.
Is de beschreven toestand dan zonder uitkomst? Men zou geneigd zijn het te
geloven. Vele personen hebben hun mond vol met woorden als ‘Ordnung’, ‘neues
Leben’, maar allen zitten verschrikt in een heden vol wanordelijkheid, omdat zij, als
gevangenen van het verleden, geen nieuw leven meer kunnen aanvangen. Men zou,
als Gäseler, moeten zeggen: ‘alles vergeten, systematisch de herinnering uitroeien.
Men moet de oorlog vergeten’. Maar niet iedereen kan zo nuchter denken en spreken
als de luchthartige schuldige aan Bach's dood. Albert stelt een scherpe diagnose voor
Nella: ‘Es gibt nur wenig Möglichkeiten für dich: eine Witwe zu sein oder die Frau
eines anderen Mannes; du aber versuchst in einem Zwischenstadium zu leben, in
einer Kategorie, die es nicht gibt’. Dit tussenstadium, het leven op een ‘derde vlak’
is immers een droombeeld, maar Albert betrapt er zichzelf ook op deze droom na te
jagen: ‘Er hatte wieder angefangen, auf der dritten Ebene zu leben, in einem Leben,
das hatte gelebt werden können, aber nicht gelebt worden war.’ Het is deze tweespalt,
‘Inkongruenz’, tussen verleden en heden, die heel de psychologische en morele
gebrokenheid veroorzaakt. Verleden, heden en droom, zijn als drie schijven, die over
elkaar schuiven om het punt te zoeken waar ze congruent worden, maar die nooit dit
congruentiepunt zullen vinden. Het is een ‘tödliche Inkongruenz, in der
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es keinen Ruhepunkt gibt’. Op het vlak der kleine knapen komt Heinrich Brielach
tot het inzicht dat zijn moeder ‘unmoralisches tut’, en Martin situeert de onvaste
plaats van zijn moeder ergens in het midden van de nuancengamma tussen ‘moralisch’
en ‘unmoralisch’. Zijn inzicht stemt helemaal overeen met dat van Albert en van
Nella zelf, die het echter wat concreter formuleren. Geen onmiddellijke uitkomst
vinden wij in het boek, er komt weinig orde in de wanorde, maar de bezinning heeft
toch bij de personages een acute bewustwording tot gevolg.
De afwezigheid van een duidelijke conclusie, die in het voorgaande werk wél
aanwezig was, heeft voor ‘Haus ohne Hüter’ een dubbel gevolg. Eerst en vooral is
de slotindruk lang zo optimistisch niet meer. Terwijl in het andere werk een oplossing
werd vooropgesteld, beperkt de auteur zich hier tot een scherpe diagnose. Ziet het
er niet naar uit alsof hij de werkelijkheid geen geweld heeft willen aandoen, zelfs
niet met een ‘happy end’, en zelfs niet voor een harmonische afronding van het
verhaal? Bij ontstentenis van een oplossing lijkt ons de roman ook, als kunstwerk
zelf, onaf te blijven. Op het stuk van de vormgeving lijkt hij ook nog om andere
redenen eerder een achteruitgang te betekenen. Ongetwijfeld heeft Heinrich Böll
hier voor het eerst de novellestructuur doorbroken, en een breed opgezette roman
geschreven, maar heeft hij uit deze overgang wel alle consequenties getrokken? Het
systeem der alternerende hoofdstukken, dat zeker tot de schoonheid en de originaliteit
van de vorige novelle had bijgedragen, wordt hier minder gelukkig toegepast, en na
een zestal hoofdstukken, gelukkig, opgegeven. Het patroon van de novelle paste niet
meer op het gegeven van de roman. In ‘Und sagte kein einziges Wort’ was het
alterneren uit het onderwerp van de huwelijksroman gegroeid, en lukte de gewaagde
compositie omdat het parallelisme duidelijk genoeg was. Hoewel in de laatste roman
ook een zeker parallelisme te bespeuren valt tussen de twee huisgezinnen, is dit lang
niet meer zo stringent, omdat beide families, in tegenstelling met de echtelieden uit
de vorige novelle, met een heel andere materiële werkelijkheid worden geconfronteerd.
Daarbij laat de complexiteit van het romangegeven niet meer toe dezelfde structuur
te gebruiken als in de eenvoudige en strakgebouwde novelle. De roman lijdt enigszins
onder de hoedanigheden van de novelle en eveneens onder zijn filmische kwaliteiten.
In het boek heeft het zeer lang geduurd vooraleer de lezer enigszins klaar ziet in alle
verhoudingen die, werden ze ons volgens hetzelfde procédé in een film voorgesteld,
wellicht veel vlugger duidelijk zouden zijn voor de toeschouwer. De roman is echter
aan andere normen onderworpen dan het scenario, en de film die, naar verluidt, naar
het boek zal worden gedraaid, mag dus gerust deze critiek over het hoofd zien: het
gebrek wordt er wellicht een hoedanigheid.
Ons summier onderzoek heeft, naar wij hopen, aangetoond, hoe het oeuvre van
Heinrich Böll terzelfdertijd document, diagnose en kunstwerk is. In zijn drie grote
werken treedt alleszins dit drievoudig aspect aan de dag. Wij hebben terloops reeds
aangeduid, hoe het ene standpunt soms het andere enigszins verdringt, en een
vergelijking, lopend over de drie werken die telkens een andere synthese zijn van
deze drie
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elementen, kan ons wellicht veroorloven, enkele conclusies te trekken in verband
met Böll's persoonlijkheid als schrijver.
Wij menen dat er een duidelijke evolutie in zijn werk is waar te nemen. Een
verhoogde belangstelling voor het tijdsdocument gaat gepaard met een groeiende
eerbied voor de realiteit, zodat de schrijver die aanvankelijk 'n geneesmiddel
suggereerde, zich tot 't stellen van een scherpe diagnose ging beperken. Maar meteen
lijdt zijn werk wellicht literair onder deze verandering van instelling. ‘Der Zug war
pünktlich’ was een artistiek hoogtepunt omdat door een zekere afstand van de feiten
de auteur zijn creatieve drang vrijer kon uitleven, en de oorlogservaring en zijn
optimistische levensernst vonden er een volmaakte literaire vorm. Met de groeiende
actualiteitswaarde zien wij in zijn volgende werken het artistieke gehalte lichtelijk
dalen. Terwijl ‘Und sagte kein einziges Wort’ om reeds vermelde redenen, bij alle
degelijkheid, niet meer de artistieke voldragenheid van het vorig werk bereikt, dankt
het nog een harmonische afronding aan de uiteindelijke oplossing van de beschreven
wantoestanden. ‘Haus ohne Hüter’ wordt o.i. gekenmerkt door een angstvallig respect
voor de feiten, en dit belemmert waarschijnlijk een vrije ontplooiïng van de
scheppende activiteit, terwijl door de strenge beperking van het gegeven en de
afwezigheid van een concreet eindpunt het werk die materiële afronding mist, die
een opzichzelfstaande schepping toch moet kenmerken. Het blijft een soort peiling
in de sociaal-morele geologie van het naoorlogse Duitsland, en het omvat een rijke
schat van gegevens, die echter niet worden meegesleurd in de dynamiek der artistieke
schepping.
Als men de woorden niet al te strak wil benadrukken, zouden wij kunnen zeggen,
dat het onderzoek het heeft gewonnen van de voorlichting en de her-schepping.
Wij menen in Böll een kunstenaar te herkennen, die gemeend heeft van de
dichterlijke Olympos te moeten afdalen om zijn kunstenaarschap te onderwerpen
aan de nederige werkelijkheid. Bij alle gegronde sympathie voor dit ‘engagement’,
moeten wij deze verregaande tegemoetkoming voor het concrete enigszins betreuren,
omdat de artistieke waarde van zijn werk er onder geleden heeft. Ligt het, niet juist
in de macht van de kunstenaar, en is het dus niet zijn plicht, de opake werkelijkheid
door zijn creatieve daad tot een verhelderde doorzichtigheid te cristalliseren? Te
meer, daar deze opdracht inderdaad blijkt te liggen in de lijn van Böll's begaafdheid,
welke o.m. gekenmerkt wordt door een scherpe zin voor het concrete. Bewijs daarvan
een soms obsederend olfactief sensitivisme en een humor die, in de onmiddellijke
nabijheid der tragiek, het contact met het hele leven openbaart.
Al evenzeer als de kunstenaar in hem, geeft de mens Böll de voorrang aan de
nuchtere feiten. Heeft de dichter de spanning ervaren tussen het kunstwerk en het
document, de moralist heeft in even belangrijke mate de afstand gemeten tussen
theorie en practijk. De kloof tussen abstractie en concrete werkelijkheid werd reeds
gerealiseerd door Andreas, in ‘Der Zug war pünktlich’, die in zijn gebed vecht tegen
vage algemeenheid: ‘Men zou ze allemaal moeten opsommen... veertig millioen,
denkt hij... neen, twee milliard zou men er moeten opsommen.
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Men zou eenvoudigweg moeten zeggen: “allen”. Maar dat is te weinig, hij wéét dat
het te weinig is. “Allen” zeggen is te weinig, men zou reeds een aanvang moeten
maken met de opsomming van al degenen, voor wie hij bidden moet’. Geen
gemakkelijk katholicisme ‘ins Blaue hinein’ moet de christen kenmerken, maar een
soort distributieve katholiciteit, die zich richt tot elkeen afzonderlijk. Dit inzicht is
daarenboven slechts een onderdeel van een algemene levensopvatting die in ‘Und
sagte kein einziges Wort’ zal worden geformuleerd. De taak van de mens is ‘den
Hergott mit in unseren Alltag zu nehmen’. De paradoxale formulering zelf illustreert
reeds de moeilijkheid ervan, het is de oneindigheid brengen in het kleine gepeuter
van elke dag. Toch wordt in hetzelfde boek de mogelijkheid van de verwezenlijking
van dit ideaal vooropgesteld. In ‘Haus ohne Hüter’ wordt tenslotte het pijnlijk
problematische van deze opdracht aangetoond, veeleer dan haar uitvoering. Er is
vooreerst Glum, die met moraaltheologie zijn ledige uren vult, maar die als een
vreemde aan de hem omgevende complexe werkelijkheid voorbijgaat. Maar er is
ook Heinrich Brielach, die er zich op het einde van het werk rekenschap van geeft,
dat alles niet gezegd is met 'n laconiek antwoord op de vraag van de catechismus:
‘Wozu sind wir auf Erden?’ Naar alle waarschijnlijkheid wil de schrijver hier een
allusie maken op het inzicht dat de afstand tussen beginsel en werkelijkheid zeer
groot is, dat de toepassing in de practijk niet altijd duidelijk is, en dat het voor de
mens in bepaalde omstandigheden uiterst moeilijk kan zijn, aan de hand van algemene
principen zijn opdracht te ontdekken en te vervullen in het banale leven van alle
dagen. Een voorzichtige casuïstiek lijkt het in dit laatste boek te halen op de
voorstelling van het verwezenlijkt ideaal.
De uitzonderlijke rijkdom van het oeuvre van Heinrich Böll als onbevangen
document, als scherpe diagnose, en als waarachtig kunstwerk, hoeft wel niet meer
onderstreept te worden. Wel is er gaandeweg een dubbele ‘Inkongruenz’ aan de dag
getreden: de spanning tussen de eisen der artistieke schepping en die van een zakelijke
diagnose, en anderzijds, de afstand tussen de vaste maar algemene fundamenten van
de moraal en het zich opdringende, onthutsende concrete leven. In de mate waarin
de auteur de verbinding kan tot stand brengen tussen het beginsel en de realiteit in
de harmonie van het kunstwerk, zal hij zijn roem nog verstevigen.
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Ontmoeting en vooroordeel
door Frans Sorel
ALS men eens bedenkt, hoe dikwijls de mensen elkaar ontmoeten kunnen, intens
ontmoeten: open en met de bereidheid zich te geven, zal men zich misschien
verwonderd afvragen, waarom het verkeer onder de mensen zo onpersoonlijk is,
waarom de intense ontmoetingen maar betrekkelijk zelden voorkomen en vaak
opzettelijk vermeden worden. Men kan immers dagelijks constateren, dat de
ontmoeting tussen pure mensen, zonder poses en aangeleerde bijkomstigheden, maar
met de bereidheid het beste te geven en te vinden van wat zij zijn - dat zulk een
ontmoeting een uitzondering is. Daarentegen is het een normaal verschijnsel, dat
mensen die elkaar dagelijks treffen, samen werken en met elkaar omgaan, jaren nodig
hebben elkaar te ontdekken. Wij zijn zo gewend aan het patroon van onoverbrugbare
afstanden en wederzijds onbegrip, van afkeer en ruzie, dat wij ons daarover te weinig
verwonderen. Het hoort allemaal tot een vanzelfsprekende houding, waarin
naastenliefde en onbaatzuchtigheid schaarse artikelen zijn.
Wij hebben, over het algemeen gesproken, de neiging de mensen die wij ontmoeten
op de eerste plaats te beschouwen als de vertegenwoordigers van een richting, een
groepering, een stand of een klasse, waarbij men deze begrippen zo ruim mogelijk
gelieve te nemen. Wij zijn te veel geneigd de mensen (zij het dan onbewust) te zien
als ‘exemplaren’ uit de vele indelingen die wij van hen maken, als ‘phenomenen’,
die door hun ‘typisch gedrag’ de juistheid van onze classificaties bevestigen. Wij
missen echter te veel het besef, dat geen classificatie de mensen als mensen
omspannen kan, omdat iedere categorie de gelijkschakeling is van wat niet gelijk te
schakelen valt. Door een mens in te delen brengen wij hem terug tot het object van
een verstandelijke bezigheid. Op grond van één of meer aspecten stellen wij hem
gelijk met vele anderen. Wij passeren dan datgene wat hem van een willekeurig
iemand tot die-en-die persoon maakt. Hier ligt de grote belemmering voor de intense
ontmoeting. Want al is het dan ongetwijfeld waar, dat de mens in feite nooit een
exemplaar of een schematisch phenomeen wordt, omdat hij zich steeds onttrekt aan
de wetmatigheid die men meent te kunnen vaststellen, het is evenzeer waar, dat de
ontmoeting van persoon tot persoon onmogelijk is, wanneer wij elkaar niet op de
eerste plaats als persoon zien.
Intussen zou men met die classificaties vrede kunnen hebben, als zij beperkt bleven
tot het studeervertrek, waar belangen en emoties niet zo licht het besef van de
ontoereikendheid zullen vervagen, waar zij niet zo gemakkelijk gekoppeld worden
aan waardeoordelen over de mensen uit die classificaties. Dit laatste echter gebeurt
nu juist wel. In de strijd tussen de naties, de rassen, de standen en de partijen krijgen
de classificaties op grond van de huidskleur, de nationaliteit, het beroep, de poli-
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tieke partij, de levensbeschouwing en de godsdienst hun emotionele geladenheid.
Naarmate de groeperingen elkaar feller bestrijden, zullen de leden eerder geneigd
zijn elkaar als vijanden te beschouwen: omdat hij bij die groepering hoort, is hij per
sé met inferieure kwaliteiten behept. Maar zodra wij iemand alleen om het feit dat
hij tot een bepaald volk of een andere partij behoort, als minder beschouwen, is het
een vooroordeel in de letterlijke zin van het woord: te vroeg geoordeeld. Want over
de persoonlijke kwaliteiten geeft het lidmaatschap van een groepering als de boven
genoemden geen uitsluitsel. Er kan immers geen twijfel over bestaan, dat iedere
groepering mensen van allerlei kwaliteiten en gebreken verenigen kan. Wij kennen
allen de vooroordelen, zoals die in de vorm van stereotypen, deze ‘pictures in our
heads’, vooral door pers en propaganda algemeen verspreid zijn. Bijvoorbeeld: rood,
Jood, Rooms, kapitalist.
Het is natuurlijk niet uitgesloten dat wij iemand ontmoeten, die de mindere
eigenschappen vertoont, welke stereotypisch van hem te verwachten waren. Deze
eigenschappen zouden zich dan echter tijdens de intense ontmoeting onweerstaanbaar
aan ons op moeten dringen, en niet bij voorbaat als vaststaand zijn aangenomen.
Bovendien mogen wij bedenken, dat de stereotypen onze aandacht toespitsen op
enkele eigenschappen die wij dan willen waarnemen, zodat wij uitlatingen en
gedragingen die ook goed anders uitgelegd hadden kunnen worden, in een ongunstige
betekenis opvatten. Voorts kan men opmerken, dat de aanwezigheid van enkele
mindere kwaliteiten de afwezigheid van alle goede niet impliceert. Veelzeggend voor
onze houding is, waar wij dan de nadruk op leggen. Tenslotte kan men zich afvragen,
in hoeverre het stereotypische denken bij de leden van de groep waartegen het zich
richt, een aggressief en slinks gedrag doet ontstaan, zodat dit gedrag op zijn beurt
weer het stereotypische denken voedt.
Het heeft, dunkt mij, echter weinig zin de vooroordelen stuk voor stuk te ontrafelen.
Iedereen kan wel een paar critische opmerkingen plaatsen. Maar als wij nagaan, dat
zelfs de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog niet in staat waren de Jodenhaat
te doen verdwijnen, dan kunnen wij er zeker van zijn, dat een
critisch-wetenschappelijk betoog evenmin veel zal helpen. Er is heel wat anders
nodig om de vooroordelen op te ruimen. Zij zullen pas verdwijnen, wanneer zij zich
kunnen oplossen in een anders geaarde mentaliteit. Want het gaat hier niet zozeer
om die vooroordelen als wel om het feit, dat wij er aan ‘gewend’ zijn, dat wij het
gebrek aan naastenliefde niet eens meer voelen, dat wij de onbaatzuchtigheid missen,
en te veel de nadruk leggen op onze belangen, dat wij een houding hebben van latente
aggressiviteit, waarop de vooroordelen goed aansluiten. Maar ook omgekeerd: als
wij zelf onbaatzuchtig zijn, zullen wij dikwijls kunnen merken, dat anderen ons niet
eens begrijpen, of zelfs onze belangeloosheid toch als een belang vertalen.
Wordt de intense ontmoeting gesteld tegenover het vooroordeel, dan is dat, omdat
zij als gedragingen uit het alledaagse leven verschillende houdingen
vertegenwoordigen. Wij nemen geen genoegen met de afwijzing van het vooroordeel,
maar zoeken de achtergrond, vervangen
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deze door een betere, en speuren naar een kenmerkend element, dat aan de verbeterde
houding vorm geeft in het dagelijkse leven.
Het vooroordeel zal nooit helemaal verdwijnen, omdat ieder oordeel over mensen
een vooroordeel is in de letterlijke zin van het woord. Het goed en het kwaad van
anderen onttrekken zich uiteindelijk aan onze waarneming. Maar er is een groot
verschil tussen het expliciet uitgesproken en als definitief aangediende oordeel, dat
de mensen als geheel wil omvatten op grond van een of meer, verstandelijk benaderde,
aspecten, en het oordeel dat de intense ontmoeting vergezelt. Want aan de intense
ontmoeting neemt de mens deel als geheel; niet slechts verstandelijk, maar ook - en
misschien vooral - intuïtief. Deze intuïtie alsmede de bereidheid de ander alle kansen
te geven, ongeacht zijn verleden, zijn huidskleur, zijn nationaliteit, zijn stand en zijn
gezindheid, zullen een al te definitief oordeel wel verhinderen. Er is nog een ander
verschil, dat weer de achtergronden belicht. In de strijd tussen de verschillende
groeperingen is het vooroordeel welhaast noodzakelijk te noemen; het apelleert aan
een latente aggressiviteit. Het oordeel dat de intense ontmoeting vergezelt, draagt
meer een karakter van toevalligheid; wij kunnen het nu eenmaal niet laten; maar het
sluit niet aan op een latente aggressiviteit.
Om tot een intense ontmoeting in staat te zijn, dienen wij vooral welwillendheid
te bezitten. Hoewel deze welwillendheid veel gemeen heeft met de verdraagzaamheid,
onderscheidt zij zich van deze laatste door een sterker positief accent. Zonder de
verdraagzaamheid, min of meer denigrerend, als negatief te willen qualificeren,
mogen wij zeggen, dat zij als norm voor onze onderlinge verhoudingen te weinig
biedt. In de verdraagzaamheid duldt men elkaar, erkent men elkanders recht om te
leven, er een eigen mening op na te houden en deze uit te spreken. Verdraagzamen
respecteren elkaar, maar dit respect brengt niet met zich mee dat men elkaar ook
tracht te begrijpen. Men poogt de ander te plaatsen, zoals dat heet; maar dat is al niet
ver meer van het classificeren. Men ziet af van het aggressieve beledigen, maar men
wijzigt zijn standpunt nauwelijks. Het vooroordeel blijft, maar men uit het niet.
Daardoor heeft deze verdraagzaamheid iets krampachtigs, met het risico, dat wanneer
eenmaal dit respect wordt losgelaten, alle opgekropte en verzwegen aggressiviteit
zich een weg baant. Hoezeer men dikwijls zou wensen, dat de verdraagzaamheid
wat ruimere kansen kreeg, omdat de aggressiviteit in ieder geval wordt gedempt en
de goede bedoelingen aanwezig zijn, de welwillendheid biedt meer. Het voornaamste
kenmerk van de welwillenden is, dat zij buiten zichzelf kunnen treden. Tenminste,
zo noemt men dat. In feite een ongelukkige omschrijving, want waar men uit zou
moeten treden, dat is op de eerste plaats de waan zelf meer te zijn, en vervolgens de
levensbeschouwing, de leer en de meningen die men zich eigen heeft gemaakt. De
welwillenden beschouwen deze niet als onbelangrijk; evenmin echter dragen zij die
als een bord voor zich uit. Zij hebben zich hun geestelijke bezittingen zodanig eigen
gemaakt, dat zij er geen behoefte meer aan hebben ze constant uit te schreeuwen.
Zij hoeven geen aggressiviteit te bedwingen, omdat zij er nauwelijks behoefte aan
hebben - in ieder geval is
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het hun houding niet. Zij hebben de mindere kwaliteiten en de gebreken van anderen
niet nodig om zichzelf te ‘voelen’. Zij kunnen gemakkelijker van de ander iets goeds
veronderstellen ook al zou het daar op het eerste gezicht niet naar uit zien. Zij kunnen
om het minder mooie van de ander gemakkelijk lachen. Niet de grijns van de cynicus
die, voldaan over zichzelf omdat hij de ander weer zo ‘door’ heeft, nu met enig gemak
zijn lachspieren kan laten werken, maar de lach van iemand die plezier heeft in het
menselijke.
Niettemin zal ook deze welwillendheid een labiel geval blijven, zolang wij de
mens meer zien als het hoogste der gewervelde dieren dan als een schepsel van God.
Het gaat er maar om, dat wij in dat laatste geval de hele kwestie benaderen vanuit
een hoger standpunt, en plaatsen in een grootser perspectief - of beter nog: dat wij
zien dat het geplaatst is in een hoger perspectief. Als wij verdraagzaam en welwillend
zijn omdat ruzies en oorlogen ons met de neus op de feiten duwen, kunnen wij er
zeker van zijn, gezien de hardleersheid van de mensheid, dat ruzies en oorlogen
onverminderd moeten blijven dreigen. In plaats van het negatieve element angst
wensen wij een positieve norm waar wij ons gedrag op baseren kunnen. Als ik dan
ook de condities voor de intense ontmoeting uiteindelijk kort wil samenvatten, is dat
in het begrip christelijke naastenliefde.
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Het huisvestingsprobleem in West-Europa
door Mr Fernand Piot
DE schrijnende woningnood die in meerdere West-Europese landen nog steeds een
groot deel van de bevolking treft en de alarmkreten hieromtrent van burgerlijke en
geestelijke overheden1), de Troonrede in September l.l. uitgesproken door H.M. de
Koningin der Nederlanden, waarbij het voornemen van Haar regering werd
bekendgemaakt, andere werken uit te stellen om eerst de nood van het woningtekort
te lenigen, de diepgaande wijziging in de Belgische bouwpolitiek ingeluid door de
regering die in April 1954 aan het bewind kwam, hebben de aandacht van het grote
publiek voor de huisvestingsproblemen gewekt.
In feite bestonden deze problemen reeds sinds het begin van deze eeuw.
Rond die tijd werden inderdaad, in verscheidene landen, de eerste wettelijke
beschikkingen uitgevaardigd met het oog op de verbetering van huisvesting en
woningtoestanden vooral voor de lagere bevolkingsklassen.
De eerste wereldoorlog, die in menige streek aanzienlijke verwoestingen
veroorzaakte, bracht echter ook met zich mee een bijna totale stilstand in de
bouwnijverheid, en bij het einde van de vijandelijkheden had het onroerend
patrimonium van de oorlogvoerenden en zelfs van de neutralen een belangrijke
ontwaarding ondergaan.
Ook deden zich weldra een reeks verschijnselen voor, die rechtstreeks of
onrechtstreeks het gevolg waren van de oorlogsomstandigheden: ongehoorde
levensduurte die een onmiddellijke weerslag had op het kostenniveau in de
bouwsector, hoge huwelijksfrequentie bij de terugkomst van de gedemobiliseerde
soldaten, stijging van de geboortecijfers, enz.
In 1919 was het woningtekort een practisch universeel phenomeen geworden.
Frankrijk - waar de vóóroorlogse toestand reeds verre van rooskleurig was, - had
niet onaanzienlijke materiële schade geleden: 341.000 gebouwen waren volledig
verwoest, 526.000 andere waren in mindere mate geteisterd. De bouwactiviteit was
tijdens de oorlog tot een minimum gedaald (in de Parijse agglomeratie werden in
1918 slechts 1060 woningen gebouwd, tegen 11.959 in 1914) en na de oorlog waren
de prijzen vervijfvoudigd. Het aantal huwelijken was van 312.036 in 1913

1) Wij herinneren hier aan de Journées d'alarme du logement. bij het begin van de afgelopen
winter te Parijs gehouden door de Secours catholique. In October 1951 hadden ook de Franse
Kardinalen en Aartsbisschoppen een Declaratie over de huisvestingsproblemen gepubliceerd
en op 25 Mei 1952 had Mgr Feltin een brief, aan deze kwestie gewijd, tot de Parijse
geestelijkheid gericht.
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gestegen tot 623.869 in 1920. De conjunctie van deze oorzaken legt althans
gedeeltelijk de erbarmelijke woningsituatie uit, die van toen af als één van de
duidelijkste tekenen van de Franse decadentie geldt. Het is moeilijk zich een juist
idee te vormen van de toestand, vooral in de grootsteden. Bij een onderzoek ingesteld
te Parijs in 1921 bleek dat 1.031.716 gezinnen beschikten over een woning van 1 tot
3 vertrekken, maar dat 401.374 slechts één kamer hadden, terwijl 1134 verbleven in
boten, woonwagens of houten barakken; 1792 families waren zelfs verplicht beroep
te doen op de openbare diensten, wilden zij niet de nacht doorbrengen in de open
lucht.
Duitsland heeft in die periode een gelijklopende evolutie doorgemaakt. De
bevolking van Elzas-Lotharingen buiten beschouwing gelaten, telde men er in 1919
844.339 huwelijken (513.283 in 1913). Doch bovendien kwamen, van 1918 tot 1920,
meer dan 800.000 vluchtelingen toegestroomd uit de door Duitsland prijsgegeven
gebieden. Vier jaar na de wapenstilstand waren nog 477.929 personen op zoek naar
een woning, zonder dat de officiële instanties erin slaagden hun een onderdak te
verschaffen. Alleen in Berlijn reeds bereikte het aantal van deze ongelukkigen bijna
200.000!
In Italië werkten eveneens verschillende oorzaken samen om de scherpte van het
vóóroorlogse woningtekort te doen toenemen. De verwoestingen in de
Noord-Oostelijke provinciën, het jarenlang stopzetten van de emigratie2), de snelle
stijging van de huwelijksfrequentie, deden de te allen tijde verontrustende verhouding
tussen het getal der gezinnen en dat der woningen uitgroeien tot een groot gevaar
voor de physische en sociale gezondheid van dit schiereiland, waar de schaarste aan
de meest noodzakelijke grondstoffen de wederopbouw nog bemoeilijkte.
Groot-Brittannië daarentegen had tijdens de oorlog betrekkelijk weinig geleden.
Doch de telling van 1911 had een ongunstig licht geworpen op de daar heersende
toestanden. In Engeland en Wales waren 430.000 huizen te beschouwen als
overbevolkt3), waarin 3.140.000 mensen woonden. In Londen leefden 760.000
personen (18% van de totale bevolking) in gelijkaardige omstandigheden. De helft
van de Schotten waren ondergebracht in woningen met slechts één of twee kamers.
Nederland was voor oorlog gespaard gebleven, maar daarom niet van alle
oorlogsweeën! Vanaf 1916 deed zich ook hier een nijpend woningtekort voelen. De
woningreserve, - de onontbeerlijke veiligheidsmarge, - werd tot een zeer laag cijfer
teruggebracht. De telling van 1919 toonde aan dat in het hele land slechts 8512
woningen onbezet waren, hetgeen niet meer dan 0.6% van het totaal vertegenwoordig-

2) In 1913 hadden 559.566 Italianen het Europese vasteland verlaten. Na de oorlog kon de
uitwijking slechts langzaam hervat worden. In 1920 telde men slechts 194.224 vertrekkenden.
Eenzelfde ontwikkeling kon worden waargenomen in andere landen. In 1913 verlieten
220.400 Spanjaarden hun vaderland; in 1921 waren het er nog slechts 62.527. Engeland telde
in diezelfde jaren resp. 389.394 en 199.177 uitwijkelingen. Cf. ‘Les mouvements migratoires
dans le monde en 1913, 1920 et 1921’, Revue Internationale du Travail, April 1923, blz.
555.
3) Moet beschouwd worden als overbevolkt, elke woning die twee of meer personen telt per
bewoonbaar vertrek.
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de. Overigens bleek toen dat talrijke personen hun intrek voorlopig hadden genomen
in magazijnen en stallingen, en dat 60.000 gezinnen inwoonden bij andere. Dit was
vooral zo in de grote steden: te Amsterdam waren 60.1% van de jonggehuwde paren
er niet in geslaagd een afzonderlijke woning te bekomen; te Rotterdam en Utrecht
was deze verhouding zelfs nog aanzienlijker (resp. 74 en 69.3%).
In België, het voornaamste slagveld van de eerste Wereldoorlog, waren bijna
80.000 gebouwen door het wapengeweld vernield. Bovendien luidde de vrede hier
evenals elders een periode van hoge huwelijksfrequentie in: 97.084 huwelijken
werden gesloten in 1919 en 106.514 in 1920 (40.057 in 1914). Dientengevolge was
het aantal gezinnen, in de periode 1910-1920, met 7.97% toegenomen, hoewel de
bevolking in globo met 0.24% verminderd was. Terwijl in 1900 honderd zeventien
gezinnen geteld werden per honderd huizen, was dit getal in 1920 gestegen tot honderd
negen en twintig.
Deze landen hebben zich - vaak reusachtige - inspanningen getroost. De reeds
vroeger hier en daar in het werk gestelde pogingen werden vermenigvuldigd en
veralgemeend. Doch, toen de technische moeilijkheden opgelost schenen en overal
de nodige materialen en gekwalificeerde arbeidskrachten voorhanden waren, daagden
spoedig financiële problemen op. De wereldcrisis van de dertiger jaren bracht
onvermijdelijk een stilstand in de woningbouw en deze sector zou slechts een zekere
heropleving kennen in de laatste jaren vóór de tweede wereldoorlog.
Een nieuw cataclysme.... Ditmaal zou geen enkel der daareven vernoemde Staten
ongedeerd blijven.
Frankrijk, dat nu niet meer slechts in het N. en N.-O., maar op al zijn grenzen
wapengeweld had doorstaan, kwam deerlijk gehavend uit de strijd: 460.000 huizen
waren vernield of voor meer dan 75% beschadigd; 1.901.000 waren ten dele getroffen.
Zeven honderd duizend gezinnen waren zonder woning. Van het onroerend bezit
was 20% verdwenen.
In Duitsland nam de woningnood tragische verhoudingen aan. Bij het einde van
de vijandelijkheden waren 2.340.000 woningen vernield of zwaar beschadigd. Meer
dan 20% van het aantal woningen dat West-Duitsland telde vóór de oorlog, was
onbruikbaar geworden. Twee en een half millioen andere waren in mindere mate
geteisterd, zodat, in het geheel genomen, ongeveer de helft van het vóóroorlogse
aantal woningen in puin lag of beschadigd was. De onbewoonbaar geworden huizen
vertegenwoordigden op zichzelf een woonruimte voor bijna tien millioen personen!
Bij dit aantal daklozen voegden zich weldra het leger vluchtelingen uit de Oostelijke
zone, en de uitwijkelingen die uit de Duitse nederzettingen in Hongarije, Roemenië,
Polen, Oekraïne en de Baltische landen waren verdreven. Te zamen vormden zij een
massa van negen millioen mensen.
Denkt men daarbij aan het natuurlijke bevolkingsaccres voor de periode 1945-1952
(1.800.000), dan kan men zich het onstellende woningtekort in de Duitse
Bondsrepubliek inbeelden.
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In Italië was de toestand niet minder zorgwekkend. Dit land bezat bij het begin van
de tweede wereldoorlog, 8.682.000 woningen; 1.100.000 ervan werden geheel vernield
en een ietwat groter aantal beschadigd. Voor een bevolking die elk jaar met 300.000
eenheden aangroeit, mag dit werkelijk een ramp genoemd worden.
Engeland's insulaire positie belette niet dat 233.183 woningen verwoest werden,
en 567.803 andere zwaar geteisterd.
In Nederland hadden resp. 91.000 en 51.000 woningen hetzelfde lot ondergaan.
In België waren 68.300 huizen met de grond gelijk gemaakt, terwijl er 116.000
aanzienlijke schade geleden hadden.
***
Na de bevrijding stonden bijgevolg alle regeringen voor een reusachtige taak. Het
vernielde moest weer opgebouwd worden; daarenboven moest, voornamelijk in de
landen waar in 1939 het voorheen bestaande woningtekort nog niet helemaal ingehaald
was, voorzien worden in de behoefte voortspruitende uit de natuurlijke
bevolkingsaanwas; ook baarden de in bepaalde gebieden onvoldoend geachte
huisvestingsvoorwaarden grote zorg.
De Duitsers hebben wellicht met de meeste energie het probleem van de
wederopbouw aangepakt. Al wie in de eerste jaren na de oorlog onze Oostelijke
grenzen overschreden heeft, kon vaststellen met welk een energie burgers van elke
leeftijd op de bres stonden.
Ook van overheidswege werd naar afdoende middelen gegrepen, om de
woningnood van de bevolking zo spoedig mogelijk te lenigen. Gezien de omvang
van de taak, werden de behoeften geseriëerd en de tussenkomst van de staat beperkt
tot het strict noodzakelijke.
De wet van 24 April 1950 bepaalde dat openbare fondsen zouden aangewend
worden voor het oprichten van ‘sociale woningen’, alleen voor gesalarieerden
bestemd. Het bouwoppervlak werd beperkt tot een minimum van 32 m2 en een
maximum van 65 m2. De huurprijs werd in de regel vastgesteld op 1 D.M. per maand
en per m2. De staatstoelage geschiedt onder de vorm van geldleningen zonder of
tegen zeer lage rente, of van premies4).
Fiscale en administratieve voordelen worden door dezelfde wet toegekend aan
particulieren die niet tot de gesalarieerden behoren, en die wensen uit eigen middelen
een bescheiden huis (maximum oppervlakte 80 m2) te bouwen. Deze huizen vallen
dan niet onder de huurbeperking en de eigenaar kan ze verhuren tegen marktprijs.
Deze huizen zijn ook vrijgesteld van de reglementen volgens welke plaatselijke
overheden de vrije woonruimte aan daklozen kunnen toewijzen, zodat de eigenaar
zelf zijn huurder kan kiezen. Bovendien kan hij het in de bouw geïnvesteerde bedrag
van zijn belastbaar inkomen aftrekken en wordt, gedu-

4) Tachtig procent van de in 1950-1952 voltooide huizen zijn ‘sociale’ woningen. Er werd, o.i.
terecht, op gewezen dat de door de wet bepaalde afmetingen uiterst gering zijn en dat te
weinig aandacht geschonken wordt aan de huisvesting van de gezinnen met meerdere kinderen.
Cf. Walter Glootz, ‘Die Entwicklung des Wohnungsbaus und seine Finanzierung’,
Wirtschaftsdienst, Januari 1953, blz. 34.
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rende een tijdperk van tien jaar, de grondbelasting slechts geheven op de waarde van
de onbebouwde grond.
Dezelfde voordelen gelden voor privé-bouw van andere dan goedkope woningen.
De eigenaar is eveneens vrij in het verhuren en mag een bedrag gelijk aan 10% van
de bouwkosten aftrekken van zijn belastbaar inkomen gedurende twee jaren, en een
bedrag gelijk aan 3% gedurende de tien daaropvolgende jaren.
De Duitse regering heeft dus in de eerste plaats er naar gestreefd de particuliere
woningbouw te bevorderen. De wet van Maart 1952 bevestigde dit streven door een
premie toe te kennen aan alle belastingbetalers die een deel van hun inkomen wijden
aan woningbouw. Er wordt hun telkenjare een premie verleend gelijk aan 25% van
de door hen gestorte som, met een maximum van 400 D.M. Voor grote gezinnen
wordt de premie geleidelijk verhoogd tot 35%.
Men ziet dat de in Duitsland toegepaste methodes niet van uitzonderlijk karakter
zijn. Toch hebben zij hun buitengewone doelmatigheid bewezen. Dit ligt o.m. aan
de krachtdadige en rationele activiteit van het ‘Wohnungsbauministerium’. De
administratieve formaliteiten bij de woningbouw werden tot een minimum beperkt:
het invullen van een formulier door de candidaat-bouwer waarbij hij de essentiële
aanduidingen aangeeft betreffende het op te richten huis; een onderzoek wordt
onmiddellijk ingesteld en de vergunning tot het verstrekken van de lening wordt
daarna verleend aan het betreffende credietorgaan. In normale gevallen kan reeds
vier maanden na aanvraag de bouw worden begonnen.
Dit verklaart grotendeels het Duitse succes op dit gebied. In 1951 en 1952 werden
ongeveer 280.000 nieuwe woningen gebouwd; in 1953 342.500. In 1952 werden 5.6
milliard D.M. in de bouwsector belegd, hetgeen 1/3 van de totale netto-investeringen
(16.6 milliard) vertegenwoordigt. Men schat dat 20 à 25% van 's lands economische
activiteit in verband staat met de bouwindustrie. Tien à elf % van de loontrekkenden
zijn er bij tewerkgesteld.
Zonder twijfel zijn hiermede niet alle moeilijkheden opgelost. De demografische
stuwing is aan de overzijde van de Rijn zeer sterk. Het aantal gezinnen - de meest
adequate maat voor de huisvestingsbehoeften - stijgt gedurig. Bij de telling van
September 1950 waren er 12.600.000 gezinnen en 2.800.000 alleenstaande personen.
Gezamenlijk beschikten zij over 9.444.000 woningen en 80.000 afzonderlijke kamers.
Het woningtekort werd toen geschat op 4.560.000. Van September 1950 tot 1 Januari
1953 werden ongeveer 750.000 nieuwe gezinnen gesticht. Het aantal woningen in
diezelfde tijdspanne voltooid bedraagt 950.000. Indien het actuele ritme behouden
blijft, zullen bijgevolg nog een vijftiental jaren verlopen eer het woningdeficit zal
zijn aangevuld.
Toch geeft Duitsland een beeld weer, dat gunstig afsteekt tegen dat van andere
landen.
In Frankrijk is de toestand meer zorgwekkend. Ook daar was de omvang van het
probleem, bij het einde van de oorlog, ontzaglijk. De traditionele inertie moest
overwonnen worden: dertig jaren reeds was de overheid zich bewust van de
moeilijkheden, maar slechts weinige
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staatslieden betoonden de nodige energie om ze aan te pakken.
De noodzakelijkheid van een regeringsingrijpen was reeds rond de jaren 1920
algemeen erkend. Een vroegere regeling betreffende de bouw van goedkope woningen,
daterend van 1906, werd uitgewerkt in de wet van 5 December 1922, waarbij ook
de uitvoeringsorganen werden opgericht. De wet ging uit van het beginsel dat bouw
en exploitatie van woningen als zodanig geen taak was van de publieke overheid rijk, departement en gemeente. Bijzondere organisaties werden in het leven geroepen
en met deze taak belast, weliswaar onder rechtstreekse staatscontrôle. Belangrijke
sommen zouden hun tegen lage rente door de staatskas worden voorgeschoten,
waarmee zij met inschakeling van plaatselijke maatschappijen de bouw van goedkope
woningen konden financieren.
Het leek alsof die maatregelen tot een spoedig resultaat zouden leiden. Doch bij
de eerste financiële crisis, - en deze deed zich reeds in 1924 voor - werd heel deze
opzet omvergeworpen. Vier jaar later werd nochtans door Minister Loucheur nieuw
leven aan bovengezegde organen ingeblazen: de wet van 13 Juli 1928 voorzag een
soort van vijfjarenplan voor het financieren van de woningbouw, terwijl te voren de
meest noodzakelijke voorzieningen elk jaar opnieuw afhankelijk waren van de gewone
budgetaire mogelijkheden. De wet Loucheur was, om die reden, het eerste ernstig
Frans initiatief in dit verband. Zij had bovendien een gunstige invloed op de
tewerkstelling in de bouwsector, die aldus gedurende een zekere tijd op peil gehouden
werd. In 1933, aan het einde van het Loucheur-lustrum, was echter de toestand van
de staatsfinanciën niet erg bemoedigend. De spaarkas ontving van de spaarders
minder deposito's dan verzoeken tot terugbetaling. Het jaar daarop achtte de regering
zich verplicht alle leningen aan de maatschappijen voor goedkope woningen stop te
zetten.
Tot aan het begin van de tweede wereldoorlog zou Frankrijk dan een achteruitgang
in de bouwactiviteit beleven, in tegenstelling tot andere West-Europese landen, die
in de late dertiger jaren een opbloei in deze sector beleefden. De index van de
bouwnijverheid, die in 1930 tot 137 opgedreven werd (1913 = 100), daalde in 1937
tot 57, en de productie van bouwmaterialen bereikte toen slechts 26 millioen ton (31
millioen in 1913). Als men bijgevolg de periode tussen de twee oorlogen overziet,
stelt men eerder een achteruitgang vast. Dit was hoegenaamd niet het gevolg van
een verzadiging van de markt, maar van een samenhang van physische en
psychologische oorzaken; tot de ernstige hiervan moet men rekenen de aanzienlijke
verhoging van de bouwkosten en de mentaliteit van de doorsnee-Fransman die zich
veel minder bekommert om zijn huisvesting dan om vermaak en drank5).
Na de tweede wereldoorlog werden van overheidswege nieuwe pogingen in het
werk gesteld tot opvoering van het woningpeil.

5) De klassiek geworden analyse van het budget van de doorsnee-Fransman mag een
gemeenplaats zijn, de vergelijkingen die zich opdringen zijn er niet minder treffend om. Zo
stelt men vast dat in 1950 de Franse burgers 55 milliard besteed hebben aan hun huisvesting,
140 milliard aan rookgerief en 610 milliard aan wijn en alcohol.
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Na het volbrengen van de meest dringende herstellingswerken, werd de wetgeving
van 1922-1928 weer van kracht.
Volgens de huidige regeling (wet van 3 September 1947) kunnen staatsvoorschotten
toegekend worden aan vier categorieën van organismen:
1) De openbare diensten en naamloze vennootschappen voor het bouwen van
huizen met matige huurprijs, welke de door hen opgerichte gebouwen verhuren.
2) De samenwerkende maatschappijen voor het bouwen van goedkope woningen.
De door de maatschappijen gebouwde woningen worden ter beschikking van
de leden gesteld. Elk lid onderschrijft een aantal aandelen waarvan het globale
bedrag de prijs van zijn woning uitmaakt. Ieder jaar stort hij een korting hierop
en wanneer hij de totale som afbetaald heeft, houdt hij op huurder-deelgenoot
te zijn om automatisch eigenaar van het door hem betrokken pand te worden.
3) De bouwcredietmaatschappijen, die in de regel niet zelf bouwen, maar
hypothecaire leningen toestaan aan de would-be eigenaars. Deze laatsten kiezen
gewoonlijk zelf de ligging van het huis en belasten een architect en een aannemer
met de uitvoering van de bouw. Zij betalen in principe gedurende vijf en dertig
jaar annuïteiten gelijk aan 4.48% van het geleende bedrag. Dit vertegenwoordigt
de afschrijving van het kapitaal en een rente van 2.75%.
4) Behalve de credietverlening aan deze maatschappijen, heeft de Franse regering
ook rechtstreeks steun verleend aan particulieren. Een wet van 21 Juli 1950
heeft nl. bouwpremies ingevoerd. Deze worden uitbetaald aan eenieder die een
huis bouwt zonder de tussenkomst van één der bovengenoemde instellingen
voor goedkope woningen. Zij bedragen thans 600 Fr. per m2 bewoonbare
oppervlakte. Het huis mag nochtans niet meer dan 220 m2 beslaan.
Ook werd een vorm van gedwongen sparen ingevoerd. Door een decreet van 9
Augustus 1953 worden alle ondernemingen die meer dan negen arbeiders
tewerkstellen, verplicht een bedrag gelijk aan 1% van de door hen uitbetaalde lonen
te beleggen in de bouw van woningen.
Is, door al deze middelen, de toestand er merkelijk op verbeterd? Frankrijk is
ongetwijfeld in West-Europa het land waar het woningentekort, quantitatief en
qualitatief, het grootst is en waar, sinds de oorlog, de minste resultaten konden worden
geboekt. Het ontbreekt de Fransen blijkbaar aan durf. Bij elke regeringswisseling
hoort men de nieuwe Président du Conseil op plechtige wijze verklaren dat hij in de
allereerste plaats zijn aandacht zal schenken aan het huisvestingsprobleem. Jarenlang
reeds wordt het bouwen van 100.000 woningen in het vooruitzicht gesteld.... voor
het volgend jaar. In feite werden pas in 1952 de 50.000 bereikt.
In Nederland zagen na de bevrijding verscheidene reglementeringen het licht; zij
bleven echter hoofdzakelijk gegrond op de woningwet van 1901.
Deze bedoelde in de eerste plaats een verhoging van het woningpeil in qualitatief
opzicht. Zij voerde de verplichting in voor de gemeentebesturen, maatregelen te
nemen tot het bevorderen van gezonde huis-
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vesting en tot het voorkomen van overbezetting van de woningen. In iedere stad van
meer dan 20.000 inwoners werden speciale commissies belast met hygiënische
enquêtes; daar waar herstellingen aan sommige gebouwen nodig bleken, werden de
eigenaars tot de uitvoering ervan verplicht. Ook konden de plaatselijke overheden
gebrekkige woningen onbewoonbaar verklaren, de ontruiming ervan bevelen en ze
zelfs doen slopen als ze gevaarlijk leken. Bovendien werd financiële hulp van de
staat in het vooruitzicht gesteld. De staat kon nl. hypothecaire leningen toestaan aan
de plaatselijke overheden of, door hun bemiddeling, aan instellingen van openbaar
nut. Ook werden jaarlijkse toelagen verleend, wanneer het in de praktijk onmogelijk
bleek de woningen te verhuren tegen een prijs die als een normale rente voor de
belegde kapitalen kon beschouwd worden.
Tussen 1902 en 1914 werden 9900 woningen dank zij deze geldelijke steun van
het Rijk gebouwd. Tijdens de oorlog werd echter de woningwetbouw stilgelegd.
Doch anderzijds hebben de gemeenten, die in de eerste jaren na het in werking treden
van de wet, ruim gebruik hadden gemaakt van de hun toegewezen bevoegdheid om
tal van krotwoningen te doen ontruimen (12.918 in 1902-1904), sinds 1914 ook de
onbewoonbaarverklaringen tot de meest dringende gevallen beperkt (2 in 1918 en 7
in 1919).
Na de eerste oorlog werd de wet op de woningbouw weer in zeer ruime mate
toegepast. In de jaren 1920-1925 werden gemiddeld 27.500 woningen per jaar
gebouwd; bijna de helft van deze woningproductie geschiedde met rijksvoorschotten.
Zeer spoedig tekende zich echter weer het overwicht van de particuliere bouw af en
in 1933-1939, toen gemiddeld 40.000 woningen per jaar uit de grond rezen, vielen
slechts 7.5% daarvan onder de gesubsidiëerde bouw.
Aan het einde van de tweede wereldoorlog stond men wederom vóór gewijzigde
toestanden. Nederland had zware verliezen geleden. Zeldzaam waren de sectoren
van de economische activiteit die daarvan niet de gevolgen ondervonden. De
beschikbare rijksmiddelen moesten met bedachtzaamheid gehanteerd worden.
Bouwmaterialen en gekwalificeerde arbeidskrachten waren schaars. De woningbouw
was dientengevolge vrij beperkt. Tot in 1947 werden gemiddeld 7000 woningen per
jaar voltooid, waarvan ongeveer 2000 met steun uit openbare fondsen.
In 1948 werden weer de eerste schikkingen in verband met de woningwetbouw
getroffen. Evenals zovele na-oorlogse wetsbepalingen had zij terugwerkende kracht
tot 1945. Voortaan zou de staat volledig instaan voor het onrendabele deel der
bouwkosten. Deze tussenkomst zou geschieden door een jaarlijkse bijdrage welke
een halve eeuw lang zou worden uitgekeerd.
Aangaande de bouw op privé-initiatief was reeds het vorig jaar een
‘Financieringsregeling’ in werking getreden, om daarna in 1948 reeds gewijzigd te
worden. Hierbij werd vastgesteld dat voor niet-rendabele bouwkosten eerst een
rentevergoeding van 4% zou worden uitgekeerd gedurende tien tot vijftien jaar,
daarna zou een globale afrekening volgen bepaald naar de omstandigheden van het
ogenblik.
Het is duidelijk dat deze regeling heel wat onzekerheid insloot voor
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de particuliere bouwer, die onmogelijk te voren kon uitrekenen welke vergoeding
hij precies zou ontvangen. De wetgever heeft zich spoedig rekenschap gegeven van
de teleurstelling der betrokkenen en in 1950 werd een premieregeling ingevoerd die
grotere voldoening schenken kon. Hierbij werd voor het bouwen van woningen met
een maximum inhoud van 375 m3 (325 m3 voor étagewoningen) een premie toegekend
die niet meer, zoals de vroegere toelage, afhankelijk gesteld werd van de
stichtingskosten, maar van de geboden woonruimte. De bouwer wist voortaan van
te voren welke de omvang was van de bijdrage die hij van de overheid mocht
verwachten. Zij schommelde tussen f 3000 en f 5600 naar gelang van het aantal
personen dat kon worden gehuisvest.
Ook voor de woningwetbouw was het bedrag van de toegekende steun van den
beginne af met zekerheid bepaald en in een tabel vastgelegd; het werd eveneens
vastgesteld naar verhouding van de huisvestingscapaciteit (Beschikking
woningwetbouw 1950).
In 1952 werd, wegens de grote financiële moeilijkheden waarmee Nederland te
kampen had, een premiestop ingevoerd. Gelukkig verbeterde de toestand weldra, en
in April 1953 kwam een nieuwe premie- en bijdrage-regeling tot stand. Zij behield
de grondprincipes van de vorige regeling, doch liet een verhoging van de
maximum-inhoud toe: zowel ééngezinshuizen als étagewoningen mochten voortaan
een capaciteit van 500 m3 hebben. Daarenboven werd aan de oorspronkelijke premie,
nog een eventuele jaarlijkse bijdrage toegevoegd. Zij is gelijk aan 2.5% van de premie
en kan gedurende tien jaar toegekend worden aan de bouwers van ééngezinswoningen,
op voorwaarde dat de aanvrager niet ouder is dan vijftig jaar en zelf de woning gaat
betrekken. Deze mag dan een bepaalde oppervlakte niet overschrijden; wel mag zij
voor het uitoefenen van een bedrijf dienstig gemaakt worden, voor zover de
bedrijfsruimte geen 20% van het bewoonbaar gedeelte overtreft.
Heel deze regeling moet gezien worden in het raam van de naoorlogse geleide
Nederlandse economie. Van den beginne af werd nl. in Nederland geoordeeld dat,
wegens het aanzienlijke woningtekort dat heerste in het land en wegens de
overspanning op de arbeidsmarkt in de bouwnijverheid, het nodig was aan de regering
de bevoegdheid toe te kennen om de bouwactiviteit te reguleren. Een bouwprogramma
wordt aldus opgesteld dat voornamelijk tot doel heeft de in de verschillende gemeenten
van het land vastgestelde woningtekorten zoveel mogelijk te nivelleren. Daartoe
wordt overgegaan tot woningtoewijzing per provincie, d.w.z. dat het globaal aantal
geplande woningen over de verschillende provincies verdeeld wordt naar verhouding
van de berekende woningbehoefte6).
Mogen de Nederlanders op een mooi resultaat bogen? Wellicht. Het aantal
woningen waarvan de bouw voltooid werd in de laatste jaren is in elk geval
bemoedigend: 58.666 in 1951, 54.601 in 1952, 59.597 in 1953. Nochtans wekt de
aanzienlijke bevolkingsaanwas blijvende zorgen, vooral sinds de vroegere uitwegen
naar Indonesië afgesneden wer-

6) Voor de driejarige periode 1954-1956 wordt een totaal van 195.000 te bouwen woningen
voorzien, d.i. gemiddeld 65.000 woningen per jaar.
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den, en, volgens een berekening van het Nederlands Economisch Instituut (Rotterdam)
zal, bij behoud van het actuele bouwritme, het woningtekort eerst in 1967 ingelopen
zijn7).
In België werden kort na de eerste oorlog reeds maatregelen genomen om de bouw
van woningen voor de minvermogenden te bevorderen: de wet van 11 October 1919
organiseerde de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen die, met
voorschotten van staatswege, credieten zou verschaffen aan plaatselijke
bouwverenigingen (heden ten getale van 310). De gebouwde woningen kunnen,
krachtens de Statuten van de Maatschappij, worden verhuurd of verkocht. In feite
werd slechts een betrekkelijk gering aantal door de betrokkenen aangekocht: 24.553
van de 89.496 woningen die in de periode 1920-1952 gebouwd werden. De Nationale
Maatschappij heeft meermalen de wens uitgedrukt meer huizen te verkopen8), omdat
daardoor de fondsen en dus de actiemiddelen van de Maatschappij worden verhoogd
en weer in nieuwbouw kunnen worden belegd. De rol van de Maatschappij is echter
in deze uiteraard passief en beperkt er zich toe de huizen ter beschikking van
mingegoeden te stellen. In 1948 werd door de regering een premiestelsel ingevoerd
om bij de bewoners van deze huizen de koop te stimuleren, maar tot en met 1953
hadden slechts 3502 gezinnen van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Een ander vóóroorlogs initiatief dateert van 27 Februari 1935: de oprichting van
een Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom, die credieten verleent
voor bouw, aankoop of verbetering van kleine boerderijen. De praktische uitvoering
wordt verzorgd door 52 erkende plaatselijke verenigingen. Deze instelling kende een
zeker succes: meer dan 23.000 gezinnen hebben er aan een behoorlijk onderkomen
te danken.
Een belangrijke koerswijziging in de huisvestingspolitiek had plaats in 1948. De
wet De Taeye (29 Mei 1948) verleende aan de regering de bevoegdheid premies ‘à
fonds perdu’ toe te kennen aan particulieren, die wilden overgaan tot het bouwen
van een bescheiden huis bestemd voor eigen bewoning. Hierbij werd verondersteld
dat de candidaat-bouwer beschikken kon over een zeker beginkapitaal, dat dan zou
aangevuld worden met hypothecaire leningen, tegen lage rente. De woning mag
slechts een beperkte oppervlakte beslaan; het geoorloofde maximum varieert volgens
de gemeente. De basispremies schommelen tussen 25.000 en 30.000 Fr., eveneens
naar gelang van de belangrijkheid van de gemeente. Zij worden verhoogd met 20%
voor elk kind beneden de 18 jaar dat nog ten laste komt van de begunstigde.
Krachtens de wet De Taeye kunnen ook kooppremies worden uitgekeerd. Hun
bedrag wordt bepaald overeenkomstig de regels die gelden

7) Cf. Drs W.C. Kroft, ‘Het woningtekort in Nederland en de provinciale woningcontingenten’,
Economisch-Statistische Berichten, 21 Juli 1954, blz. 569-572. In deze studie gaf de auteur
1969 aan als eindpunt van de huisvestingscrisis, maar hij verbeterde zijn berekening in een
later artikel (zelfde tijdschrift, 13 October 1954, blz. 816-820).
8) Cf. R. Hulpiau, ‘Pour stimuler la vente des habitations à bon marché’, L'Habitation,
Februari-Maart 1954, blz. 130-136.
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voor de bouwpremies, behalve wanneer het huis in kwestie gebouwd werd vóór 10
Mei 1940; in dit laatste geval wordt de premie vastgesteld op 10% van de
verkoopprijs, met eventuele verhoging wegens gezinslasten.
Het stelsel van de bouwpremies had een buitengewoon succes. De wet, die volgens
de oorspronkelijke bedoeling, van kracht zou blijven gedurende vijf jaar of tot op de
dag waarop zij de bouw van 50.000 woningen zou hebben verzekerd, werd in 1951
verlengd tot 31 December 1955. Einde 1953 waren 84.251 premies door de staat
uitbetaald; het gezamenlijk bedrag beliep 2.611,2 millioen Fr. Begin 1954 werd de
honderdduizendste premie toegekend.
Vermelden we nog de wet van 15 April 1949 waardoor heel de aanleg van openbare
wegen in de complexen van goedkope woningen ten laste komt van de staat.
Dit overzicht zou onvolledig zijn als we hier niet in het voorbijgaan aanstipten de
belangrijke financieringsrol die ook werd gespeeld door bepaalde organisaties, als
de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, het Woningfonds van de Bond van Grote
Gezinnen en het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet.

Een West-Europees probleem
De resultaten in West-Europa bereikt in verband met de woningbouw zijn, globaal
genomen, niet te onderschatten, zoals blijkt uit hierbijgaande tabel.

De nieuwbouw in zes West-Europese landen (× 1000 woningen)
West-DuitslandFrankrijk Groot-BrittanniëItalië

Nederland

1948

België*)
20.2

-

25.2

213.1

10.0

36.4

1949

33.6

47.5

32.1

191.4

13.5

42.8

1950

44.1

164.5

37.9

195.4

28.2

47.3

1951

31.1

279.0

44.3

193.3

38.3

58.7

1952

31.9

281.5

52.4

239.0

54.7

54.6

1953

41.1

342.5

-

317.9

71.2

59.6

Periode

Bron:
E.C.E.
Het schijnt dat hier en daar reeds weer een belangrijke woningreserve is ontstaan.
Ook wordt voortaan, o.a. in België en ook reeds in Nederland, de klemtoon gelegd
op het verbeteren van de huisvestings-toestanden in qualitatief opzicht, en op de
noodzakelijkheid van de krotopruiming9).

*) Bouwvergunningen.
9) Cf. J. Lemmens, ‘Verwezenlijkingen en perspectieven van de woningbouw in België’,
Economisch-Statistische Berichten, 27 januari 1954, blz. 73. Zie ook het verslag door de
heer D. Lamalle uitgebracht aan de algemene vergadering van de Mouvement des Provinces
Wallonnes (7 November 1954), ‘Pour une politique de logement en pays wallon’, blz. 12-15.
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De wenselijkheid van een regeringsingrijpen ter verzekering van een behoorlijke
huisvesting, vooral voor de lagere volksklassen, wordt heden ten dage vrij algemeen
aanvaard. Van de andere kant wordt erkend dat, in onze West-Europese landen, de
gewone man, behoudens weinig talrijke uitzonderingen, eigenaar wenst te zijn van
het door hem bewoonde huis. Dit blijkt uit meerdere enquêtes door sociologen
ingesteld10). Vandaar de tendens van de hedendaagse wetgevingen om de
staatsinterventie te doen geschieden in de vorm van premies à fonds perdu. Deze
evolutie bevordert ook de investering van privé-kapitalen in de bouwsector en ontlast
in evenredige mate de openbare kassen.
Men moet zich daarbij bewust zijn van het feit, dat, naast het hoofddoel van de
huisvestingspolitiek, ook een niet onbelangrijk nevendoel beoogd wordt: de
tewerkstelling in de bouwnijverheid.
Merkwaardig is overigens, dat zich stilaan ook op dit gebied een Europese
verstandhouding en samenwerking begint af te tekenen. De projecten van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal inzake woningbouw en de op internationaal plan
gevoerde studiën van de Economische Commissie van de UNO voor Europa, van de
Raad van Europa en van de Internationale Arbeidsorganisatie11), getuigen van deze
ontwikkeling, zowel als de werkzaamheden van privé- en politieke organisaties12).

10) In België geschiedde nog een opinie-peiling dienaangaande in 1949. Uit 95.2% van de
antwoorden bleek de voorkeur voor het eigen huis. Cf. G. Jacquemyns, La maison heureuse,
Brussel, 1949, blz. 24.
11) Reeds na de eerste oorlog heeft dit organisme een ernstig onderzoek in verband met de
huisvesting ingesteld. Op de 36e sessie van de Internationale Arbeidsconferentie (Juni 1953)
werd door de toenmalige Belgische Minister van Arbeid, de heer G. van den Daele, een
grootscheepse actie tot bevordering van de bouw van arbeiderswoningen voorgesteld. Zie
het verslag van de zitting van 17 Juni 1953, blz. 148.
12) Zo heeft o.a. de internationale vereniging van de christelijk-democratische bewegingen
(Nouvelles Equipes Internationales) haar aandacht aan deze problemen geschonken. Op een
recente vergadering van haar commissie voor economische en sociale zaken (Parijs, 10
December 1954) heeft de heer Albert Lohest een verslag aan deze kwestie gewijd.
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Kroniek
Het historisch kader voor het decreet van Khrouchtchev
door A. van de Wal A.A.
DE koersverandering in de godsdienstige politiek, door Khrouchtchev op 10
November van het vorig jaar afgekondigd, is geen alleen staand feit en betekent ook
niet een plotselinge onverwachte ommekeer. Het artikel in de Pravda van de 24e Juli
1954 en het decreet van Khrouchtchev hoe tegenstrijdig zij ook mogen schijnen, zijn
het in werkelijkheid niet, doch moeten als een noodzakelijke aanvulling worden
gezien. Het een heeft geen zin zonder het ander.
Het decreet van de 10e November is slechts een nadere omschrijving van de nieuwe
anti-godsdienstige activiteit, die de 24e Juli werd ingezet, men mag zelfs zeggen,
dat het artikel van de 24e Juli een proefballon was en het decreet van Khrouchtchev
uitlokte. Beide documenten behoren tot dezelfde periode van anti-godsdienstige
activiteit en werden in de pers intensief voorbereid.
In de Pravda van de 1e Juli 1954 vinden wij een artikel, getekend F. Olestchouk,
dat duidelijk wil onderstrepen, dat godsdienst en wetenschap niet kunnen samengaan.
‘De jonge generatie, zo zegt de schrijver, kan zich moeilijk meer indenken wat de
godsdienst is en om haar het gevaar van de godsdienst duidelijk te maken kan men
niet beter doen dan de godsdienst met de wetenschap te vergelijken. De bestaansreden
van de godsdienst ligt in het lage levenspeil en in de economische verdrukking van
de vroegere samenleving. De mens werd door de krachten van de natuur, waartegen
hij zich niet kon verzetten, verdrukt’.
Gelukkig echter, zegt de schrijver, heeft de mens zich aan de tyrannie van de
natuur, waaronder hij onder de vorm van de godsdienst gebukt ging, kunnen
onttrekken. Dit heeft hij alleen maar kunnen bereiken met behulp van de wetenschap;
de wetenschap heeft de krachten van de natuur gebreideld en aan banden gelegd en
heeft dus ook de godsdienst, die een uitvloeisel was van de menselijke onmacht tegen
de natuur, overwonnen.
Godsdienst en wetenschap staan dus als vijanden tegenover elkaar. De wetenschap
baseert zich op waarnemingen en op de ondervinding, de godsdienst baseert zich
alleen op een blind geloof, op een fanatieke overtuiging, dat alles wat de heilige
boeken zeggen op waarheid berust en dat de bedienaars van de godsdienst de waarheid
zeggen’.
De godsdienst verkondigt vele ongerijmdheden, zoals b.v. het bestaan van één
God in drie Personen. Hoe moet men dit uitleggen en begrijpen?
De 13e aflevering van de Kommounist (September 1954) brengt ons een artikel
van de schrijver Khoudiakov: ‘De godsdienst, de parasiet van de menselijke ellende’;
de titel alleen zegt reeds veel.
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‘De oorlogsvoering waartoe wij door de Duitse facisten (sic) werden gedwongen, is
voor het Russische volk een grote physieke, morele en geestelijke beproeving geweest.
Ons volk is echter niet alleen met ere uit de strijd gekomen, maar het is er ook door
gesterkt. Maar iedere oorlog brengt nu eenmaal beproevingen mee, ontberingen en
bezorgdheid voor zijn familieleden en vrienden, waarop de godsdienst zich altijd als
een parasiet vastzuigt. Het is daarom ook niet te verwonderen dat zij, die op de
vooravond van de oorlog nog geloofden of die nog niet helemaal met de godsdienst
hadden gebroken, juist door de oorlogsrampen in hun godsdienstige vooroordelen
zijn versterkt, omdat de atheïstische en wetenschappelijke propaganda tijdens de
oorlog is verzwakt. De bedienaars van de godsdienst en van de verschillende secten
hebben deze toestand uitgebuit en er van geprofiteerd om een intense godsdienstige
propaganda te voeren. Dit alleen is de oorzaak van de tijdelijke heropleving van de
godsdienst bij de lagere klassen van de bevolking’.
De godsdienst heeft echter niet alleen tijdens de oorlog en ten gevolge van de
diverse rampen - nood leert immers bidden en brengt de mens steeds tot God terug
- een heropleving gekend; de schrijver moet toegeven dat 10 jaar na het beëindigen
van de oorlog de godsdienst onder de Russische bevolking nog altijd levendig is en
nog niet ten dode gedoemd schijnt te zijn, hoe graag de communisten dit ook zouden
willen. De Kerk heeft zich aan de omstandigheden aangepast en zij weet op handige
wijze van de ontstane situatie partij te trekken. Zonder enige twijfel bedoelt de
schrijver hier de orthodoxe Kerk, die tijdens en ook nog na de oorlog van de sovjet
regering enige vrijheid heeft weten te verkrijgen, maar deze geamputeerde vrijheid
schijnt de schrijver nog te veel te zijn.
‘De heropleving van de godsdienst, vervolgt hij, bewijst wel, dat wij ons vergist
hebben in onze mening, dat de godsdienstige bijgelovigheid wel van zelf zou
verdwijnen. Maar de godsdienstige vooroordelen, die het bezinksel zijn van de
burgelijke levensopvatting, verdwijnen niet van zelf of door administratieve
maatregelen. Wij zullen ze slechts kunnen overwinnen door de ideologische strijd
te verdubbelen en door een ononderbroken poging om het culturele peil van de
arbeiders te verhogen’.
‘De communistische partij strijd voor de vriendschap onder de volkeren, zij strijdt
voor de politieke eenheid van de Sovjetgemeenschap, voor de verwezenlijking van
de multinationale socialistische staat. De kerk echter bestrijdt dit plan, zij zaait
tweedracht en onenigheid onder degenen die niet hetzelfde geloof bezitten als zij’.
De Kerk in Rusland heeft dus van de schrijver weinig goeds te verwachten, en
wanneer zijn ideeën over de godsdienst en over de Kerk in de hogere Sovjet-regionen
ingang zouden vinden, zal zij spoedig weer in verdrukking geraken. Gelukkig is dit
nog niet het geval, om redenen, die wij verderop uiteen zullen zetten.

Christus is geen communist
Khoudiakov keert zich vervolgens tegen een opvatting, die volgens hem bij de
aanhangers van de godsdienst wordt verspreid, n.l. dat de communisten de voetstappen
volgen van Christus, de eerste communist. Men zou willen doen geloven, dat het
communisme de geboden van Christus predikt (het is moeilijk te zeggen waar
Khoudiakov deze vreemde theorie gevonden heeft).
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Ik geloof, dat de schrijver zich hier wel ernstig vergist; niets zou de communisten
liever zijn dan dat zij de gelovigen konden overtuigen, dat zij de leer van Christus
in toepassing brengen en dat Christus en de apostelen de eerste communisten waren.
Zij zouden dan reden hebben te beweren, dat het communisme zo oud is als het
christendom zelf en dat zij de godsdienst tot haar oorspronkelijke zuiverheid willen
terugbrengen (Mgr Sergius in: De waarheid over de godsdienst in Rusland).
De schrijver toont echter zelf verderop, dat er tussen Christus en het communisme,
tussen het christendom en het atheïstisch materialisme, geen gemeenschap mogelijk
is. ‘Welke gemeenschap kan er bestaan tussen het wetenschappelijk communisme,
een revolutionnaire theorie, die door een revolutie de samenleving wil veranderen
en een einde wil maken aan de uitbuiting van de mens door zijn evenmens, en door
het christendom?
Welke gemeenschap kan er bestaan tussen het communisme en het christendom,
dat de nederigheid preekt en de onderwerping aan de uitbuiters, dat de klassenstrijd
ontkent en verdrukkers en verdrukten met elkaar wil verzoenen?
Het christendom verdedigt de verdrukking van de vrouw en leert dat zij in de
samenleving minder rechten heeft dan de man.
De propaganda, die beweert, dat het communisme met de godsdienst kan
samengaan, verbergt het ware gezicht van de godsdienst om de arbeiders
gemakkelijker te kunnen bedriegen en onder haar macht te kunnen houden’.
Wij willen hier echter geenszins mee beweren, dat dit overzicht volledig is.
gegeven, om aan te tonen, dat het decreet van Khrouchtchev niet plotseling van de
hemel is komen vallen, maar in werkelijkheid is voorbereid en uitgelokt1).
Wij willen hier echter geenszins mee beweren, dat dit overzicht volledig is. Elk
anti-godsdienstig document, zelfs wanneer het uit de handen komt van een partijleider,
is noodzakelijk onvolledig, het geeft slechts een aspect van de strijd, n.l. het aspect
dat de schrijver op dat ogenblik het meest opvalt of naar zijn opvatting het eerst moet
worden aangepakt. M.a.w. het aspect of de toestand die de schrijver ons schildert is
niet noodzakelijk bepalend of volledig. Dit moet ons aanmanen tot grote
voorzichtigheid, vooral wanneer wij op een enkel document de godsdienstige toestand
in Rusland zouden willen beoordelen. Dit oordeel wordt evenwel gemakkelijker
gemaakt wanneer wij het kunnen vormen en baseren op een geheel van verschillende
documenten, zoals hier het geval is. En zo kunnen wij uit de twee geciteerde artikels,
uit het artikel in de Pravda van de 24e Juli en uit het decreet van Khrouchtchev, de
volgende conclusies trekken:
1. Er bestaat in Rusland sinds de laatste oorlog een heropleving van de godsdienst,
die de Sovjetleiders ten zeerste verontrust;
2. Vele actieve en strijdende atheïsten hebben van de anti-godsdienstige strijd af
gezien;
3. De Sovjetleiders willen hen opnieuw van hun atheïstische plicht overtuigen.

1) Een derde document dat men hieraan nog zou kunnen toevoegen is een artikel in de Pravda
van de 24e Juli 1954 en dat Prof. Dr Zacharias, O.F.M. Cap. in de Gelderlander van 25
September 1954 uitvoerig heeft besproken.
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Deze conclusies worden nog gestaafd door artikels in secondaire bladen. De
Komsomolskaja Pravda schreef reeds op 18 December 1953, dat de godsdienstige
beleving en de godsdienstige gebruiken onder de leden van de communistische
jeugdvereniging nog veelvuldig voorkomen.
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Hetzelfde blad illustreerde zijn bewering door een brief af te drukken van een
huisvader, die aan het plaatselijk comité mededeelde, dat zijn 21-jarige dochter Vera,
lid van de communistische jeugdvereniging, in een klooster wilde treden.
Hetzelfde blad beklaagde zich in April 1954 er over, dat vele jongeren, die nochtans
in het communisme waren opgevoed, de kerken bezochten en de sacramenten
ontvingen. In Staro-Marievka waren leiders van de plaatselijke en van de regionale
komsomol aanwezig geweest bij de inzegening van het kerkelijk huwelijk van een
van de leden.
Hoe is dit mogelijk vraagt het blad zich af? Dit optreden getuigt van een
afkeurenswaardige lichtzinnigheid en toont aan dat de leden nog niet doordrongen
zijn van de beginselen van het communisme. De leiders, die zich aan dit vergrijp
hebben schuldig gemaakt menen misschien, dat de administratieve maatregelen, die
men tegen de Kerk neemt, afdoende zijn om de Kerk te kunnen overwinnen. De
Komsomolskaja Pravda is het hier niet mee eens en zij vindt het erg, dat men tegen
deze grove tekortkoming van de leiders geen maatregelen heeft genomen.
Elders constateert het blad, dat de jeugd weinig of bijna geen gebruik meer maakt
van de communistische wetenschappelijke lectuur.
In Nadejdinsk stelt kameraad Komazova vast, dat niemand de brochuurtjes vraagt
over de Sovjet wetenschap en bij onderzoek blijkt dat zelfs de bibliothecaresse ze
niet heeft gelezen.
Hetzelfde blad van de 5e Juni moet toegeven, zij het dan met leedwezen, dat de
kerkelijke zang en de predikatie nog altijd een grote aantrekkingskracht op het volk
uitoefenen en dat het volk er alles voor over heeft om de kerkelijke zang in stand te
houden.
‘In het dorp Sviatitsky bestaat een orthodoxe kerk, zij wordt bediend door een
priester, er is een kerkmeester, er is zelfs een volledig kerkbestuur, terwijl de club
der atheïsten in het dorp slechts 2 leden telt2). De kerk heeft een zeer goed zangkoor,
terwijl het comité der atheïsten slechts over een kapotte guitaar beschikt’.
En hetzelfde artikel besluit met de opmerking, dat in Koungoursk vele jongeren
naar de Kerk gaan om de welsprekendheid van de pope Bartov te horen.
Elders weigert een physioloog om aan de oproep van de partij voor de
wetenschappelijke propaganda gehoor te geven, omdat hij zelf gelovig is. Een ander
die een zeer voorname plaats in het wetenschappelijke leven inneemt, blijkt een
diaken van een van de kerken van Leningrad te zijn.
Een propagandist, die door het zonnestelsel wil bewijzen dat God niet bestaat, ziet
zich voor de opwerping geplaatst, dat het zonnestelsel juist het bestaan van een
verstandig wezen bewijst, en hij is niet in staat, tot grote vreugde van de toehoorders,
deze opwerping te weerleggen.
In alle rangen en gelederen van het sovjetleven, zowel onder de leiders van de
sovjets als onder de onontwikkelde vrouwtjes en de eenvoudige arbeiders, staat de
partij tegenover een heropleving van de godsdienst, die zij reeds dood waande. Na
bijna 40 jaar vervolging is de atheïstische Sovjetregering gedwongen toe te geven,
dat haar anti-godsdienstige politiek bankroet heeft geleden en
2) Elke groep van 20 personen kan volgens de wet de opening van een kerk verkrijgen, maar
deze personen stellen zich borg voor het onderhoud van het gebouw en voor alles wat er in
de kerk gebeurd.
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niet is opgewassen tegen de godsdienstige overtuiging van het volk, dat zij in naam
van de wetenschap wil bevrijden, maar dat zij in werkelijkheid aan de ergste tyrannie
onderwerpt.
Er is echter nog een vraag die voor de schrijver Khoudiakov zowel als voor
duizenden andere communisten onopgelost blijft: waarom houdt de partij nog rekening
met de Kerk en ontziet zij op het ogenblik de gevoelens van de gelovigen?
Ook het orthodoxe geloof, vindt Khoudiakov, bedriegt de mens en houdt hem
gevangen in het kapitalistisch systeem, de partij heeft dus geen enkele reden om de
orthodoxe Kerk te sparen.
Inderdaad is de modus vivendi, die tussen de Sovjetregering en de orthodoxe Kerk
van Rusland tijdens de oorlog, door de uitverkiezing van Mrg Sergius tot patriarch
van Moskou, tot stand kwam, nog altijd van kracht. Wij hebben reeds gezegd, hoe
iedere beschrijving noodzakelijk onvolledig en onvolmaakt is. En dit blijkt nu wel
uit het artikel van Khoudiakov, hij heeft n.l. een element over het hoofd gezien,
waaraan de regering veel is gelegen, althans nog op het ogenblik, want wij willen
geenszins beweren dat het zo zal blijven.
Tijdens de oorlog heeft het Kremlin de loyale en vaderlandslievende houding van
de orthodoxe Kerk en van haar gelovigen leren kennen en begrijpen, en zij waardeert
deze houding nog altijd.
De regering heeft zich op het standpunt geplaatst dat in 1950 door A. Jakovenko
in de Pravda Vostoka als volgt werd beschreven: ‘De houding van de kerk tegenover
de sovjetregering en het wezen van de godsdienst zijn twee onderscheiden dingen,
de godsdienst blijft anti-wetenschappelijk en vijandig gezind tegenover Marx en de
ideologie van Lenin’.
De regering maakt derhalve een onderscheid tussen de Kerk als samenleving van
gelovigen die stuk voor stuk goede burgers kunnen zijn, en de leer van de Kerk, die
volgens de communistische ideologie pervers is en blijft.
In werkelijkheid is het onderscheid dat de communisten hier maken een
ongerijmdheid die door hen naar voren wordt geschoven ‘pour le besoin de la cause’,
om een fout en een tekort in hun eigen systeem goed te praten. De orthodox zowel
als de katholiek, die het ernstig met zijn geloof meent, valt automatisch in de categorie
van de slechte burgers omdat hij niet aan Caesar wil geven wat aan God toekomt.
Het kan niet anders of hij moet met de wetten en voorschriften van de sovjetregering
in conflict komen, maar om opportuniteitsredenen wil de communistische regering
hiervoor op het ogenblik de ogen sluiten.
De mensen zijn goed, alleen hun opvattingen omtrent de wereld zijn verkeerd,
aldus de inhoud van een artikel van S.L. Sobolev in de Pravda van de 2e Juli 1954.
Men moet zijn tegenstanders overtuigen, dat zij het mis hebben en hen niet
beledigen; wij hebben hier reeds de samenvatting van het decreet van de 11e
November 1954.
‘Wanneer de orthodoxe Kerk, schrijft Kolonitsky in Communistische en
godsdienstige moraal, haar houding tegenover de Sovjet heeft veranderd is dit niet
te danken aan de godsdienst, maar dan is dit gebeurd ondanks de godsdienst. De
godsdienst is zichzelf gebleven n.l. een reactionnaire ideologie’.
De algemene conclusie van de verschillende documenten die wij hebben aangehaald
is zonder enige twijfel: de godsdienst blijft de grote vijand van het
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communisme ook al schijnt de orthodoxe Kerk in Rusland weer een zekere vrijheid
te genieten en kan zij haar godsdienstig en kerkelijk leven weer organiseren zoals
zij dit verlangt.
De strijd tegen de godsdienst wordt inderdaad met alle middelen voortgezet,
ofschoon men de gelovigen niet meer persoonlijk aanvalt. De strijd wordt in haar
geheel op het ideologisch niveau gebracht en tegenover de wetenschappelijke onzin
van de godsdienst, zoals de communisten zeggen, plaatst men de zekerheid van de
communistische wetenschap.
En deze strijd richt zich niet alleen tegen de katholieke Kerk doch ook tegen de
orthodoxe Kerk, ondanks de betrekkelijke vrede die zij op het ogenblik geniet. Alleen
patriarch Alexius schijnt zich hiervan, althans op het ogenblik en op het eerste gezicht,
geen rekenschap te geven, tenzij hij de mening is toegedaan, dat de Kerk de schok
van deze strijd zonder enig gevaar zal doorstaan en dat de godsdienstige overtuiging
van het Russische volk ongedeerd uit de strijd zal komen, zoals zij nu reeds bijna 40
jaar de aanval op de godsdienst heeft overleefd.
Moge God geve, dat zijn oordeel in deze juist zij.
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Letterkundige kroniek
Engelse Literatuur
door Hugo van de Perre
HET is vrijwel onmogelijk de Engelse literatuur van het afgelopen half jaar in één
formule te karakteriseren. Het best kunnen we de volgende samenvatting geven: de
waarde-herziening der Engelse letteren uit voorbije dagen en eeuwen wordt briljant
voortgezet, terwijl er wel geen baanbrekend maar toch allerverdienstelijkst nieuw
werk werd gecreëerd. Tot de eerste rubriek reken ik niet slechts critische en
critisch-biografische essays, als b.v. Wordsworth, a re-interpretation, door F.W.
Bateson (Longmans, Green), Ezra Pound's Mauberley - a study in composition, door
John J. Espey (Faber and Faber) en Hamlet, Father and Son, door Peter Alexander
(Oxford Univ. Press), doch eveneens uitgaven als de Collected Poems van C. Day
Lewis (Jonathan Cape & The Hogarth Press; niet te verwarren met de C. Day Lewis
selectie gepubliceerd in 1951 door de Penguin Books in hun serie The Penguin Poets)
en Stephen Spender's Collected Poems (Faber and Faber). Ja, zelfs herdrukken van
lang uitverkochte en practisch vergeten werken van levende auteurs. Tot die categorie
moeten de tien vroege werken van Aldous Huxley worden gerekend, gelijktijdig
herdrukt in goedkope uitgave (Penguin)1) en Goodbye to Berlin, door Christopher
Isherwood (Methuen).
Herdrukken van dit soort wijzen op een herwaardering van die sinds tien of twintig
jaar verwaarloosde werken en eveneens op de mogelijkheid dat de betrokken auteurs
een soort saturatie- of bezinkingsstadium hebben bereikt waardoor zij zich genoopt
voelen, op voorbije dagen en op eigen literair verleden een onderzoekende blik te
slaan. Het moet C. Day Lewis en Stephen Spender inderdaad heel wat doorgaans
productief benutte tijd hebben gekost om hun eigen dichtwerk opnieuw volledig door
te nemen, te herbeleven, te wieden, waar nodig (of juister, waar nodig geacht) te
verbeteren en persklaar te maken. In het woord vooraf tot zijn Collected Poems
bekent Stephen Spender overigens onomwonden dat hij er maandenlang mee bezig
is geweest. Het is ongetwijfeld nuttig en aangenaam dergelijke verzamelde
dichtbundels ter hand te kunnen nemen. Toch mag de vraag worden gesteld of een
dichter van zijn gehalte de tijd die hij er aan besteed heeft, niet op meer constructieve
wijze had kunnen gebruiken. Anders gezegd, is de dichter wel de aangewezen persoon
om in verband met zijn eigen vroeger gepubliceerd oeuvre, het koren van het kaf te
scheiden? Persoonlijk ben ik er niet helemaal van overtuigd. Het is trouwens niet
van gevaar ontbloot. Het geval Spender is, wat dat betreft, wel leerzaam. Hij heeft
namelijk tijdens het selectieproces verschillende zijner vroegere gedichten willen
verbeteren. Doch is een vers als

1) In chronologische volgorde met datum van editio princeps: Crome Yellow (1921), Mortal
Coils (1922), Antic Hay (1923), Those Barren Leaves (1925), Point Counter Point (1928),
Music at Night (1931), Brave New World (1932), Beyond the Mexique Bay (1934), Eyeless
in Gaza (1936) en After Many a Summer (1939).
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‘But on Mind's buried thought there falls no light’....
zoveel beter dan
‘But on men's buried lives there falls no light’.... (Ged. 21)?
Ik zou het niet durven beweren! Een ander gevaar is dat de dichter daarbij aan zijn
misschien twintig of dertig jaar oud dichtwerk a postiori een rangschikking geeft,
in overeenstemming met wat Spender noemt ‘de autobiografische ontwikkeling die
achter het dichtwerk schuilt’, en niet overeenkomstig de approximatieve chronologie
van zijn ontstaan. Maar is dat werkelijk een aanvaardbare maatstaf? Ik beken het,
een Engels criticus heeft er van getuigt: Stephen Spender heeft ‘het geheel zodanig
geschikt dat de groei en de bevestiging van zijn persoonlijkheid er kristalhelder door
belicht worden’. Dat lijkt me een dubieuse affirmatie te zijn. Welke waarborg hebben
we dat die groei en die bevestiging de echte zijn en dat schrijvers terugblik op zijn
vroeger werk, en de z.g. autobiografische rangschikking die hij er aan geeft, hem en
zijn verleden in hun waarachtige perspectief plaatsen?
Ik wil daarmee niet beweren, dat Stephen Spender ons bewust of onbewust, gewild
of niet, misleidt. Zijn persoonlijke en artistieke integriteit staat buiten kijf. Het gaat
hier meer om een principe dan om een bijzonder geval.
Veel beter verantwoord lijkt me in dit verband de houding van C. Day Lewis. Hij
schrijft in zijn voorwoord, doelend op zijn vroeger dichtwerk, ‘de selves die deze
gedichten hebben geschreven zijn nu vreemdelingen voor me, en ik kan hun identiteit
niet opnieuw opnemen noch de wereld waar zij in leefden opnieuw betreden. Er zijn
natuurlijk thema's die deze dode selves onderling met elkaar verbinden.... Wat er ook
van zij, evenmin als ik een oud gedicht opnieuw kan samenstellen, kan ik het self
reconstrueren waaruit dat gedicht is ontstaan’.
In 't kort samengevat, ik vind het jammer dat Stephen Spender voor zijn Collected
Poems niet als C. Day Lewis heeft gehandeld, en niet heeft samengebundeld wat hij
vroeger afzonderlijk had gepubliceerd, in plaats van a) te beslissen welke van die
gepubliceerde gedichten tot zijn duurzaam werk behoren en b) de aldus gekozen
gedichten derwijze te rangschikken dat zij aan de lezer de indruk geven van een
gestadige ontwikkeling van des schrijvers persoonlijkheid, die vermoedelijk lang
niet zo progressief en methodisch is geweest als hij het zich retrospectief verbeeldt.
Over de gedichten als zodanig die in deze fraaie bundels zijn opgenomen, kan ik
kort zijn. Ik vermoed dat het oudere oeuvre van Stephen Spender en C. Day Lewis
U bekend is en geen van deze twee bundels biedt iets volstrekt nieuws. Aanvankelijk
behoorden beide dichters tot de fameuse ‘littérature engagée’ der Engelse dertiger
jaren. Beiden zijn ze er evenwel aan ontgroeid, zonder dat hun integriteit er door
heeft geleden. Van beiden is Spender er nochtans het sterkst door getekend.
Vermoedelijk komt het doordat Spender veel meer een man van actie en intens voelen
is dan C. Day Lewis, terwijl deze laatste, alhoewel lang niet van gevoel gespeend,
meer een denkende geest is, iemand die zonder wijsgeer te zijn, bestendig
geïnteresseerd is voor problemen van geestelijke orde en wanorde, voor de mysterieuse
banden die zijn innerlijke met de uiterlijke wereld verbinden. Stylistisch en technisch
is C. Day Lewis Spender's meerdere, en beslist ook wat productiviteit betreft. Maar

Streven. Jaargang 8

Spender is rijker aan onrustige intensiteit dan C. Day Lewis wiens elegiastisch
optimisme soms in gemakkelijkheid vervalt.
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Om samen te vatten, deze twee verzamelde bundels bevestigen C. Day Lewis en
Stephen Spender in hun positie. Tegelijk met Christopher Isherwood, Auden en Louis
MacNeice zijn zij de meest markante Engelse dichters die in de dertiger jaren het
woord hebben genomen. Het heeft er vandaag echter alle schijn van dat zij in het
geheel van de Engelse dichtkunst niet die belangrijke plaats zullen innemen die men
eens geneigd was hun toe te kennen.
Wat de waardering van zijn talenten betreft, is het met Wyndham Lewis juist in
tegenovergestelde richting gelopen. Hij werd klaarblijkelijk onderschat. Een criticus
heeft eens opgemerkt: ‘De veronachtzaming waar Wyndham Lewis als schrijver de
afgelopen vijf-en-twintig jaar onder geleden heeft, is een der curieuse fenomenen
van het moderne literaire toneel’. De verklaring van het verschijnsel moet
hoofdzakelijk bij de auteur zelf en in zijn nogal onthutsende wispelturigheid worden
gezocht. Wyndham Lewis is inderdaad zoiets als een veelvoud: kunstschilder,
romanschrijver, dichter, wijsgeer, pamflettist, aestheticus en profeet van het
‘Votricisme’. Zijn schilderijen - o.m. uitmuntende portretten van literaire figuren als
Dame Edith Sitwell - kunt ge in talrijke Britse en andere musea aantreffen. Daarnaast
omvat het letterkundig oeuvre van deze zestigjarige ongeveer vijf-en-veertig
boekwerken. En met dit oeuvre is het dan nog zo gesteld, dat de criticus even
veelzijdig als de auteur zou moeten zijn om zijn publiek over de inhoud ervan te
kunnen inlichten. Ik zal niet proberen dit hier vandaag te doen. Het is beslist
onmogelijk Wyndham Lewis in enkele trekken te willen samenvatten. Hugh Kenner
heeft het zelfs niet ten volle klaar gespeeld in de 169 bladzijden van zijn critisch
essay Wyndham Lewis! Hij raakt er b.v. nauwelijks de schilder Wyndham Lewis in
aan. En toch is het deze laatste die aan het woord komt in zijn jongste boek The
Demon of Progress in the Arts (beide gep. door Methuen). Dit boek is een poging
tot analyse en veroordeling van alle extreme vormen in de plastische kunst;
extremisme dat, naar de mening van de schrijver, de kunstenaar en zijn werk meesleept
in een kortzichtige, dwaze wedren in de richting van een niet te ontwijken vernietiging.
Met de kunstenaar en kunstfilosoof laat Hugh Kenner zich dus niet voldoende in.
Maar zonder volledig en definitief te zijn, is zijn essay nochtans een sluitsteen in de
studie van een veronachtzaamde, soms ietwat sybillijnse, grote figuur die tegelijk
een briljant stylist is.
Een andere zestigjarige die men in eigen land, doch bovenal in het buitenland niet
naar waarde apprecieert, is Robert Graves. Hij is een fascinerend en flink geschoold
klassicist, die zich vooral door zijn geschiedkundige romans onderscheidt, soms met
Romeinse achtergrond - I, Claudius en Claudius the God zijn twee voorbeelden uit
de vele -, en soms op een ietwat moderner thema, zoals Count Belisarius die in de
vroege Middeleeuwen speelt en Wife to Mr. Milton, een roman gebouwd op het
huwelijksleven van de XVIIde-eeuwse Engelse dichter John Milton. In zijn twee
nieuwe werken heeft Robert Graves evenwel nog dieper in het verleden teruggegrepen.
Namelijk in zijn voortreffelijke encyclopedie der Griekse mythologie The Greek
Myths (in twee grote delen, Uitg. Penguin Books. Ook hogervermelde romans van
Graves zijn bij die uitgever verkrijgbaar) en Homer's Daughter (Uitg. Cassell), een
hoogst onwaarschijnlijke maar desalniettemin uiterst bekoorlijke en keurig geschreven
roman, die rond het jaar 750 v. C. speelt. De auteur gaat uit van de veronderstelling,
eertijds verdedigd door Samuel Butler, dat de Ilias wel het werk is van Homerus,
maar dat de Odysseia het niet is, en pas 150 jaar later in Sicilië tot stand zou
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zijn gekomen. Het meesterwerk zou geschreven zijn door de Siciliaanse prinses
Nausicaa, die erelid werd van het gilde der menestrelen, de Zonen van Homerus
genaamd, hetgeen de opname van de Odysseus in het corpus van Homeros' werk zou
verklaren. Robert Graves heeft hele passages uit de Odysseus in zijn roman verwerkt.
Te ernstig moet men die natuurlijk niet opnemen, maar hij biedt ongemeen boeiende
lectuur, steunend op een flinke klassieke scholing, literaire degelijkheid en een
benijdenswaardig metier. Homer's Daughter is wellicht de beste der vele goede
historische romans van Robert Graves.
Ander verdienstelijk, ja zelfs allerverdienstelijkst nieuw werk brengen o.m. de
romans Not Honour More, van Joyce Cary (Michael Joseph), Flamingo Feather, van
Laurens van der Post (The Hogarth Press) en The Acceptance World, door Anthony
Powell (Heinemann). Met Not Honour More heeft Cary zijn trilogie, ingezet met
Prisoner of Grace en Except the Lord triomfantelijk beëindigd. Zij heeft tot centrale
figuur Chester Nimmo, een eerst uiterst links en nadien liberaal politicus, wiens
carrière tot een dramatisch, zelfs een tragisch einde komt tijdens de algemene staking
die Groot-Brittannië in 1926 heeft geteisterd. Het is een machtig fresco, in de grond
uiterst Engels, maar dat door de romancier boven het regionale tot het
algemeen-menselijke wordt opgeheven. Chester Nimmo is een der meest
levenskrachtige karakters die ik tot heden in naoorlogse romans heb ontdekt, en hij
blijft het tot op de laatste bladzijde van het derde deel der trilogie. Zelfs kan hij gelden
als een symbool van alle democratische staatslieden. Zij weten dat de waarachtige
democratie een opeenvolging van compromissen is, vaak hatelijke en min of meer
onterende compromissen, doch tevens ook de enig mogelijke staatsvorm voor een
vrije samenleving van vrije individuën.
In Flamingo Feather neemt de Zuidafrikaan Laurens van der Post ons eens te meer
mee op een spannende avonturentocht door Afrika. Zijn talent heeft nog niet de
rijpheid van dat van een Cary. Toch is van der Post op weg om een belangrijke figuur
in de hedendaagse Engelse roman te worden.
Anthony Powell, tenslotte, is een bijzonder geval. Een Frans weekblad noemde
hem onlangs de Engelse Proust. Zijn The Acceptance World is het derde deel van
een vervolgserie waarvan niemand de komende omvang kent, ook de schrijver zelf
niet. Het toneel is het Engeland der dertiger jaren, maar het Engeland van kunstenaars,
letterkundigen, Boheemse dames, dandies, nietsnutten, politiek gegoochel en adellijk
bloed, in fijn besneden proza uitgebeeld als een sociale komedie, geestig, ironisch
en toch diep gevoeld weergegeven. Vooral de vrouwelijke personages zijn het, die,
laten we het maar zeggen, doorgaans een vrij zwak punt zijn in de Engelse
romanliteratuur.
Dit laatste staat overigens in scherp contrast met het aandeel dat de vrouw als
scheppend element in de Engelse literatuur heeft sinds meerdere eeuwen. En te
oordelen naar het recent werk van aankomende schrijfsters, blijkt dat aandeel eerder
crescendo dan decrescendo te gaan. Het is weliswaar nog niet mogelijk met zekerheid
aan te wijzen wie morgen de plaats zal innemen van een I. Compton-Burnett of een
Elizabeth Bowen. Toch komen er reeds voor in aanmerking o.m. Elizabeth Montagu
en Elizabeth Sewell, terwijl Pamela Hill naar voren treedt op het gebied van de
historische roman. Elk van die vijf dames heeft sinds mijn vorige kroniek, nieuw
werk gepubliceerd. De eerste, Mother and Son, Gollancz), de tweede A World of
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Palema Hill tenslotte, Shadow of Palaces (id.) op het leven van Madame de
Maintenon.
Van de vijf hebben The Small Corner en The Singular Hope mij het sterkst
geïmpressionneerd. In The Small Corner gaat het om een driehoeksverhouding van
de meest ongewone en minst banale soort. Henrietta, het derde element in de
verhouding, kent sinds ettelijke jaren de twee anderen. In wezen is het door haar dat
die twee elkaar hebben ontmoet en met elkaar zijn getrouwd. Al spoedig dreigt het
huwelijk falikant uit te lopen. Henrietta probeert de twee samen te houden, maar
wordt - in eer en deugd - dieper en dieper in het geval betrokken, naarmate de toestand
zich toespitst. Zij speelt de rol van de Goede Samaritaan tot de crisis zijn hoogtepunt
bereikt en het huwelijk ondanks haar tussenkomst, althans voorlopig, is gered, wat
haar de vriendschap van beiden kost. Elizabeth Montagu weet precies waar zij staat
en hoe zij zo'n delicate situatie moet behandelen zonder aanstoot te geven, zonder
één woord te veel of te weinig te schrijven.
Zeker niet minder discreet en, laten we het maar zeggen, pijnlijk is The Singular
Hope van Elizabeth Sitwell. De centrale figuur is hier een half kreupel meisje, Joan
Crusoe, dat door haar ouders in een inrichting voor abnormale en gebrekkige kinderen
wordt ondergebracht. Joan is vijftien, verstandig, weerspannig: op de drempel van
de adolescentie. Hoe zij zich in die omstandigheden en in dat milieu gedraagt, hoe
zij reageert en opgroeit, hoe zij op een gegeven ogenblik door een kalverliefde op
de rand van de afgrond terecht komt maar zich dan op bijna wonderbaarlijke wijze
weet te beheersen en tenslotte ‘the singular hope’ vindt, wordt ons met brio verteld.
O, het is geen plezierige lectuur. De roman heeft iets snerpends en kwellends. Al is
dit boek misschien geen meesterwerk, toch is het alleszins een krachttoer, diep
menselijk en diep spiritueel, evenwichtig en fijn geschakeerd, zoals we er in een
jaarlijkse productie van 4000 à 5000 romans ten hoogste een paar dozijn aantreffen.
P.S. Op het ogenblik van de ontvangst der drukproeven van bovenstaande kroniek,
had de B.B.C. juist de creatie voleindigd van het door haar bestelde tweede en derde
deel der trilogie The Human Age, van Wyndham Lewis. Het eerste deel er van was
in 1928 in boekvorm verschenen onder de titel The Childermass. De twee nieuwe
en finale delen, Monstre Gai en Malign Fiesta, zullen op een latere datum worden
gepubliceerd. Ik zal derhalve de gelegenheid hebben er uitvoerig op terug te komen.
Inmiddels zij alvast gezegd dat de Britse critici het ensemble reeds als een moderne
Divina Comedia hebben toegejuicht.
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Kroniek
350 jaar Don Quichot
door E. Verheijden S.J.
In Januari of Februari 1605 verscheen te Madrid bij de uitgever Juan de
la Cuesta de eerste moderne roman: ‘El Ingenioso Hidalgo Don Quixote
de la Mancha’, door Miguel de Cervantes Saavedra geschreven. Nu, drie
en een halve eeuw later, kan men nog steeds genieten van dit altijd frisse,
humoristische en diep-christelijke boek, en nóg blijft de bekoring ervan
even actueel als bij zijn verschijnen. Het is een uniek geslaagde reactie
op de ridderromans, en toch ook weer gebouwd op dat bijna zo fantastisch
geworden ridderideaal; een vertolking van het eeuwig tweeslachtige in
de mens: ideaal en werkelijkheid.

Reactie op de ridderromans
TOEN op de valreep van de vijftiende eeuw de later berucht geworden ridderromans
in hun karakteristieke uitvoering hun zwerftochten begonnen, was er reeds een
decennium verlopen na het verschijnen van de eerste: Tirante el Blanco, 1490
Valencia. Over de geboortedatum van de primus inter pares uit deze fantastische
literatuur, de Amadis van Gaule, bestaat meningsverschil, niet echter over de
belangrijke waarde ervan. Amadis ziet men daarin immers geschilderd als het
prototype van de ridder die een tedere, onwankelbare liefde koestert voor zijn
aangebedene. Alle andere ridderromans danken hun ontstaan aan dit vierdelige
verhaal, dat op een redelijk peil stond en het beste bleef van al zijn volgelingen.
Na twintig jaar blijken zij reeds zozeer verspreid en stukgelezen over geheel Spanje,
dat men kon spreken van een ontembare leeslust, die zelfs de fantasie van jonge,
onervaren lezers aantastte. Want de onwerkelijkheid van het leven dat de ‘helden’
leiden zal Cervantes stof te over bieden om zijn kostelijke satyre te schrijven, die,
zoals gezegd, alleen de uitwassen scherp analyseerde en de dwaasheden aan de kaak
stelde.
Er is in de ridderromans zo weinig meer over van het grandiose en edelmoedige
dat wij vinden in de Cid en in het mooie Rolandslied. De bekende middeleeuwse
‘Chansons de geste’ eertijds begonnen als simpel te boek gestelde ‘Res gestae’ van
edelen en vorsten, zijn, te beginnen met de Amadiscyclus, verfomfaaid tot de meest
grillig uitgebeelde sterke verhalen.
Maar desondanks kan noch zal men ontkennen, dat er tussen al dat onkruid enkele
bloemen bloeiden, die het waard waren bewonderd te worden. Telkens wanneer de
helden edelmoedig, maar op dwaze wijze, in de bres springen om de - vermeende eer van zwakken en verdrukten te verdedigen, heeft dat iets van een frisse kleur die
aanspreekt. Ook het grootmoedige élan van dezelfde
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helden, - want alle edele eigenschappen zijn in elke held ten volle tot ontplooiing
gekomen! - heeft iets van de eeuwige windmolen, die bij storm en stilte trouw op
wacht blijft, steeds bereid het graan voor zijn meester te malen.
Tegen het einde van de middeleeuwen toonde West-Europa en vooral Spanje, een
waar herfsttij, toen een wilde vlucht van afgezaagde ridderromans als dorre bladeren
over de mensen heendwarrelde. Deze lievelingslectuur van het publiek zou een reactie
uitlokken, die in de romanliteratuur zijn weerga niet heeft. Cervantes publiceerde in
1605 het eerste deel van de Don Quichot, acht jaar later gevolgd door het tweede.
Miguel de Cervantes Saavedra was gelukkig geen revolutionair, maar een hervormer,
die niet met het Christelijk verleden brak. De grote fout in de ridderromans, het
ontbreken van een casusontwikkeling en karakter door te grote avontuurlijkheid,
werd door Cervantes schitterend aangetoond. Het dagelijks leven vond geen weerklank
meer in het ridderavontuur, evenmin de hogere oogmerken, die voor een mens het
leven tot een grootse opgave maken. Tegen al deze fouten, die de blinde lezers niet
zagen, reageert Cervantes op de enig mogelijke manier. Door het leven in zijn volheid
te accepteren op katholieke wijze, slaat hij de juiste toon aan. Hij bouwt op het
verleden met een nieuwe geestelijke oriëntatie. Vanuit een negatief-critisch standpunt
geeft hij de bedoeling van de ridderroman weer. Don Quichot is het verworden
lezerstype; iedereen die het boek leest begrijpt: dat ben ik, zo moet ik dus niet lezen,
en zeker niet leven! En hier stoten wij op het voornaamste element van de moderne
romankunst: de karaktertekening van de held, door Cervantes als eerste op meesterlijke
wijze volbracht.
Don Quichot reageert als Christen op het leven; dat wil zeggen dat hij het aanvaardt.
Hij ziet zich geplaatst tussen de medemensen in de wereld, en hij wil deze leren
kennen en liefhebben op zijn eigen zonderlinge wijze. Hij is trouw aan zichzelf en
hervindt zich tenslotte in hen, omdat hij zich kind van God weet. Deze houding
bepaalt het karakter van de held, en dus ook van de roman, die doorlicht is van deze
edele mentaliteit.
Omdat vervolgens het christelijke leven een reflexie eist op eigen houding en
daden vraagt ook de Don Quichot een nadenken vooreerst over de ridderromans, en
tevens over het eigen leven. Steeds weer zien wij al lezend onszelf als een Ridder
van de Droevige Figuur. In dit epos bespeurt men geen breuk met het leven zoals in
de overdadige ridderromans zonder realiteitszin, maar een reflexie over het leven.
Daarom is de Don Quichot een onsterfelijke reactie, mede door de vruchtbare
scheppende levensvisie van de auteur, door de rijke bronnen van zijn fantasie, door
zijn sympathieke menselijkheid. In deze zin is de van vitaliteit bruisende Ridder van
de Mancha, geboren uit het warme Spaanse volksleven, een felle satyre op de
ridderromans, die slechts het abnormale en bespottelijke snoeide.

Hoogtepunt van de ridderromans
‘Die wuchtige Satire trifft übrigens nur die lächerliche Auswuchse des späteren
Rittertums, nicht den ritterlichen Geist der Spanischen Nation, den Cervantes selbst
in seinem Leben bewährte, und den er auch im Tode nicht untreu ward’, schrijft Pater
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Baumgartner1). Geheel in de geest van de edele mens, de ridder, die Cervantes altijd
was gebleven, sprak deze unieke humorist de laatste

1) Geschichte der Weltliteratur. 7, 35.
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woorden op zijn sterfbed, die een opdracht en bede tegelijk zijn: ‘A Dios geestigheid,
a Dios kwinkslagen, a Dios vrolijke vrienden. Ik ga sterven en hoop u weldra
welgemoed weer te zien in het andere leven’. De geniale Miguel had zijn taak
volbracht: de mensheid en vooral het Spaanse volk te leren lezen en leven. Zijn actie
was juist gezien en op het goede moment ingezet. De vruchten zijn ontelbaar.
Maar toch is Cervantes niet alleen de schrijver geweest van een anti-ridderroman.
Hij was immers geen revolutionnair, en bouwde voort op het verleden. En geen
enkele auteur van ridderromans heeft dan ook het wezenlijke van zijn avonturen zó
naar voren weten te halen als Saavedra. Wat de Don Quichot tot type maakt, lag ook
besloten in de ridderromans. De adel en heldenmoed, de liefde en trouw, de
rechtvaardigheid van de gefantaseerde ridders hadden een fond van waarheid. Maar
het geheel naar buiten gericht zijn van deze eigenschappen der heroën, vervlakte de
inwendige bezieling, die vervangen werd door fantastische en werkelijk onmogelijke,
ja vaak onwaardige avonturen. De losse fantasie van de warmbloedige Spanjaard
kreeg ‘waar voor zijn geld’, en hij liet zich vangen, omdat in elk avontuur, hoe dwaas
ook, iets ligt van een dappere, niets berekenende inzet van de strijder. Dat de
Spanjaarden zich honderd jaren na Columbus nog overgaven aan de lectuur van deze
lege romans, vindt zijn oorzaak in de snelle neergang van de grootheid die Spanje
zijn gouden eeuw had geschonken. Men voer in zijn dromen weg van de werkelijke
stand van zaken, en zag met heimwee in de verte de glans stralen van de geestdrift,
de ontembare moed en het blinde veroveringsgeloof van de conquistadores.
‘Cervantes' ziel gloeide eveneens door de lectuur van de ridderromans en door de
ontelbare verhalen van heldendaden, die werkelijk in de gehele wereld door Spaanse
mannen waren volvoerd, zodat de toehoorders ze nauwelijks meer van fantasie wisten
te onderscheiden. In zijn geestdrift heeft hij gedroomd hoe het lot hem de
schitterendste avonturen in de schoot zou werpen, avonturen die hem waardig waren.
Wat voor avonturen en van welke aard zij zouden zijn, wist hij niet, maar het ontbrak
hem niet aan voorgevoelens’. Geheel volgens deze karakteristiek van Arbó2) zou
Cervantes de laatste conquistador worden voor Spanje. Maar niet het land was hem
ter verovering geschonken, doch de wereldliteratuur. Miguel was in zijn hart een
ridder ‘zonder vrees of blaam’, en zijn zieleleven, gelouterd en verrijkt door veel
tegenslagen en moeilijkheden, bezat de diepte en realiteitszin van een ernstige
Christen.
Toen hij in de slag van Lepanto in 1572 zijn linkerhand verloor was een militaire
loopbaan verder onmogelijk. Maar deze hidalgo, die begreep dat het leven veel kan
eisen, stelde zijn capaciteiten in dienst van de letteren: tot meerdere eer van zijn
rechterhand, zoals hij zelf zeide. De liefde voor grote, onsterfelijke daden is nooit
verflauwd in zijn hart, en elke pagina van zijn Don Quichot trilt van dit leven, als
een rimpelende vijver in de wind. Geen enkele quichotterie, hoe formidabel dwaas
ook, is min van allure, noch banaal. Het befaamde gevecht tegen de windmolens, de
verovering van de helm van Mambrino, de luchtreis op Houtepin staan allen
afgeschilderd in de warme kleuren van een El Greco. Zij lokken ons nog steeds;
orgelklanken uit de verte.
Cervantes' Don Quichot is dan ook de sluitsteen geworden van de ereboog die
zich welft over de Spaanse geschiedenis, volksleven en wereldheerschappij
2) Cervantes, 41.
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omvattend, opgebouwd vanuit de fundamenten van adeldom, geestkracht en diep
geloof, de eigenschappen van een riddergeslacht.

Ideaal en werkelijkheid
Een van de moeilijkste opgaven die een mens in zijn leven te verwerkelijken krijgt,
en waarmee zelfs zijn levenswaarde gemoeid kan zijn, is harmonie te scheppen tussen
eigen idealen en de werkelijkheid waarin hij geplaatst is.
Wanneer wij de realiteit van onze situatie interpreteren op een aan de werkelijkheid
onttrokken wijze, dan volgen er conflicten; en als wij ons geheel willen aanpassen
aan de omgeving, zoals die is, lopen wij gevaar onze persoonlijke houding niet meer
te kunnen hervinden.
Dit laat Cervantes ons zien in zijn Don Quichot op een universele wijze, voor alle
tijden, plaatsen en volken begrijpelijk. De Spanjaarden uit de gouden eeuw bezaten
een ‘sprankje waanzin’ dat hen uitstuurde naar alle windstreken om daar grandioze
daden te volbrengen; zij wisten de omstandigheden te dwingen in het keurslijf van
hun idealen, steunend op die vonk van geestdrift, zonder welke niets groots wordt
verricht. Maar toen de reactie op die inspanning zich deed gevoelen, toen Spanje niet
meer het vaderland was van conquistadores, en de onbuigzaamheid van haar geest
haar spankracht verloor, toen ebden reeds de melodieën van haar onmetelijke
triomfzangen weg, als het gezang van een processie die steeds verder trekt, stap voor
stap, om slechts het beeld van haar pracht als een ideaal na te laten, waaraan de
werkelijkheid niet meer beantwoordt.
Mét alle Spanjaarden heeft Cervantes dit ervaren, zowel in de geschiedenis die
zich rond hem afspeelde als in zijn eigen harde leven: een jeugd vol idealen, die zich
in zijn rijpere jaren telkens wondde aan een keiharde en vaak banale realiteit. Toen
zijn dagen ten einde liepen was hij gelouterd en richtte hij een monument op,
gebaseerd op eigen ervaringen, ontworpen naar de idealen van een edele ziel. Fel is
zijn oordeel, mild de toon. Don Quichot is de ‘man van wapenen, de strijder voor
een ideaal, die met opgeheven lans tegen de slechtheid door de wereld trekt: een
dwaas’ (Arbó). Doch telkens legt hij de lans neer, omdat hij eigenlijk een man van
vrede is, ‘die de oorlog slechts toelaat terwille van de vrede’.
In deze vrede neemt Cervantes bij monde van Don Quichot afscheid van fantasieën
en dromerijen. De dood van de Ridder van de Droevige Figuur betekent tevens het
einde van Spanje's maskerade.

De eeuwige Don Quichot
Wij kunnen met geen mogelijkheid andere bedoelingen aan Saavedra toeschrijven
dan deze, wanneer wij zijn epos met zijn leven confronteren. Hij is geen man die
twijfelde aan zijn geloof, of aan de waarde van het leven, ofschoon het begrijpelijk
is dat de droefheid om de vele tegenslagen hem een enkele maal in de richting van
wanhoop schijnt te drijven. Hij heeft de realiteit van het Spaanse volksleven binnen
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het bereik gebracht van zijn volk, een realiteit die allerminst bestond in fantaseren
op avonturen uit de ridderromans. De betekenis van de dwaze veelschrijverij werd
met één slag vernietigd. Zijn opzet blijkt overduidelijk uit het prachtige einde van
de avonturen van zijn held, waaruit wij één moment naar voren willen halen.
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Toen Don Quichot en Sancho Panza eensdaags op hun zwerftochten enkele mannen
zagen, die religieuze beeldhouwwerken vervoerden, zei de ridder nadat hem de
stukken getoond waren: ‘Vrienden, ik heb het als een gunstig voorteken beschouwd
dat ik gezien heb, wat ik heb gezien, want deze heiligen en ridders beleden wat ik
belijd, te weten de wapenhandel; het verschil echter dat er tussen hen en mij bestaat,
is dat zij heiligen waren en streden naar goddelijken trant, en ik maar een zondaar
ben, die naar menselijke trant strijdt. Zij veroverden de hemel met geweld, want de
hemel lijdt geweld, ik evenwel weet tot op heden niet wat ik door mijn moeiten
verover; maar zo mijn Dulcinea van El Toboso uit de hare geraakt, en mijn lot zich
betert en mijn verstand scherper wordt, zal ik mijn schreden wellicht richten langs
een beteren weg dan ik thans ga’.
‘God moge het horen en de duivel doof zijn’, zei Sancho.
God heeft het gehoord. Teruggekeerd in zijn dorp, ligt Don Quichot op sterven,
en hij sprak: ‘Heren, in de nesten van vorig jaar zijn geen vogels meer. Ik was
krankzinnig, maar ben weer bij mijn verstand: ik was Don Quichot van de Mancha,
maar gelijk ik zei, ik ben thans weer Alonso Quijano de Goede. Mogen mijn berouw
en oprechte gezindheid mij bij u, edele heren, weer de achting verschaffen die men
voor mij koesterde....’.
Terugkeren naar het normale leven, in Godsdienst, is de les van Cervantes, die
ons tenslotte met volle recht kan verzekeren: ‘Voor mij alleen werd Don Quichot
geboren, en ik voor hem: hij wist van daden, en ik van schrijven; wij beiden alleen
zijn als één!’
Zolang er mensen zijn en idealen, zolang leeft Don Quichot.
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Politiek Overzicht
Internationaal
HET grapje op Luthers woorden ‘Hier sta ik - ik kan niet (ook) anders’ heeft Moskou
in ernst gedemonstreerd. In de maand Mei gaf de Sovjet-Unie er enkele staaltjes van.
Na de lang volgehouden eis, dat de behandeling van de Duitse en Oostenrijkse kwestie
tegelijk moest geschieden, stemde zij plotseling toe in een afzonderlijk ‘Staatsverdrag’.
Op de conferentie te Wenen met de ministers van buitenlandse zaken der ‘Grote
Drie’ toonde Moskou zich slechts op één punt minder schappelijk. Het ging over het
handhaven van verplichtingen, die met de reeds erkende neutraliteit van Oostenrijk
onverenigbaar waren. Tegen een ruime betaling - Oostenrijk zou 5 jaar lang jaarlijks
95 millioen gulden storten, 10 jaar lang 1 millioen ton ruwe olie leveren en verder
goederen ter waarde van 370 millioen binnen 6 jaar - zagen de Russen van andere
eisen af. Toen kon 15 Mei het verdrag getekend worden. In Oostenrijk heerste grote
vreugde over de herwonnen vrijheid en bekommerde men zich voorshands niet over
de lasten in de toekomst.
Omtrent het gebruik van atoomwapens, waarover reeds maandenlang een
conferentie te Londen naar eenstemmigheid zoekend is, nam het Kremlin, hoewel
niet geheel duidelijk, zijn draai. Het nam, na zich tot het uiterste verzet te hebben,
de Amerikaans-Britse voorstellen, enige jaren geleden gedaan, over met enkele
reserves. De ontwapening zou in twee fases geschieden, maar de enquête-commissie
zou in het eerste stadium het recht missen ter plaatse een onderzoek in te stellen.
Atoomwapens zouden alleen mogen gebruikt worden, als de V.R. (waar Moskou het
vetorecht bezit) verklaart dat er ‘agressie is’. Hiertegenover staat het voorstel der
westerse mogendheden, ‘in geval van verdediging tegen agressie’. Dit Russische
voorstel verbergt enige adders in het gras, omdat volgens generaal Gruenter, de
atoombom de enige mogelijkheid van het westen is om de communistische overmacht
op te heffen.
De meest wonderlijke omzwaai van Sovjet-zijde was de aankondiging, dat de
kopstukken Kroestchef en Boelganin een bezoek van acht dagen zouden brengen
aan Belgrado om de betrekkingen te normaliseren. Sinds zijn ongehoorzaamheid aan
Moskou in 1948 kon het Russische scheld-vocabulaire geen woorden genoeg leveren
om Tito de mantel uit te vegen. Hij verkreeg financiële en economische hulp van het
westen, sloot met Turkije en Griekenland het Balkanverdrag en kwam aldus in
verwijderd verband te staan met de NATO. Als de gewoonste zaak ter wereld
aanvaardde 26 Mei het hoogste Sovjet-gezag de ‘nederige pelgrimstocht’ naar
Belgrado tot ongerustheid der westerse mogendheden. Tito stelde deze gerust. De
besprekingen zouden geen negatieve invloed hebben op het Balkanverdrag.
Jougo-Slavië zal de politiek van onafhankelijkheid handhaven. Het wil niet
geneutraliseerd worden.
De bedoeling van Moskou immers schijnt te zijn de leden van zijn ‘Pact van
Warschau’ te omringen met een krans van neutrale staten - waarvan er reeds drie
bestaan: Zweden, Finland en Zwitserland, Oostenrijk als zodanig pas is opgericht,
Duitsland als nog neutraal te verklaren gebied in aanmerking komt en waarbij ook
Jougo-Slavië gewenst wordt - om een afgrenzing tegen het westen te vormen.
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Bij zijn aankomst op het vliegveld van Belgrado heeft Kroestchef eigenhandig
door onvoorzichtigheid dit plan de bodem ingeslagen. Hij sprak als secretaris van
de Sovjet-partij, dat hij hoopte het wederzijds vertrouwen tussen de twee partijen te
herstellen en betuigde zijn oprechte spijt over de vervreemding tussen beide landen,
waarvan hij
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de schuld wierp op de intussen reeds vermoorde Beria. De indruk dezer woorden
was verbijsterend. Het staatshoofd Tito had geen bezoek van de partij-man, maar
van de Sovjet-regering aan de zijne verwacht. En hij, die in het bezit was van de
correspondentie met Stalin over zijn ‘ontrouw’, en dus wel beter wist, moest zijn
oren wel wantrouwen bij het horen van dit stukje Russische contemporaine
geschiedvervalsing.
Ook het Britse voorstel om na Potsdam weer een conferentie op het hoogste niveau
te houden werd in beginsel aanvaard. Eisenhower wilde slechts een paar dagen
beschikbaar stellen voor een bespreking in grote lijnen om de details aan de ministers
van buitenlandse zaken over te laten. Onder de te bespreken problemen valt uiteraard
de kwestie-Duitsland. Maar Dulles noemde ook de status der satellietstaten en de
communistische infiltratie in de westelijke landen! Hiertegen kwam heftig verzet.
De Sovjet beschuldigde de V.S. en Brittannië van onredelijke eisen.
Omtrent de redenen der Russische toegeeflijkheid tast men in het duister.
Eisenhower schrijft de nieuwe houding toe aan de versterkte positie der westelijke
mogendheden sinds de Parijse verdragen. Anderen wijzen op de binnenlandse
moeilijkheden: de naijver om de erfenis van Stalin, slechte resultaten van industrie
en landbouw. Franco wees er op, dat Moskou, hoe het ook zijn tactiek wijzigt, als
communistische staat onbetrouwbaar blijft. Het ‘Pact van Warschau’, 14 Mei met
de satellietstaten gesloten, heeft een duidelijke betekenis. Deze tegenhanger van de
NATO staat onder een Russische maarschalk. De leden mogen zich niet aansluiten
bij andere coalities of een met het Pact strijdige overeenkomst aangaan.
De vervroegde verkiezingen in Groot-Brittannië zijn een brillant succes voor Eden
geworden. De conservatieve partij behaalde een meerderheid van 60 zetels. Deze
uitslag wordt ook in het buitenland toegejuicht, omdat de continuïteit van Eden's
beleid de positie der westelijke Grote Drie op de komende conferentie zal versterken
en men van Eden's tussenkomst in andere kwesties, zoals die van Formosa, gunstiger
verwachtingen heeft dan Attlee zou hebben kunnen bereiken.
Het geduldig zwoegen van de Bondskanselier Adenauer is niet vergeefs geweest.
In Mei haalde hij de oogst binnen. Het accoord over de Saar-kwestie werd in volledige
overeenstemming tussen hem en Pinay behandeld, waarbij de Roechlingwerke aan
een Frans-Duits consortium toevielen, bij een gelijke verdeling der aandelen.
5 Mei werd ook voor West-Duitsland de ‘bevrijdingsdag’. Op die dag deden de
Hoge Commissarissen der geallieerden aan president Heuss mededeling, dat de
bezettingstroepen opgeheven waren en liet de kanselier, onder geringe belangstelling
van de Bondsdag, de proclamatie der herstelde souvereiniteit voorlezen. In Parijs
vond Adenauer, toen hij als vertegenwoordiger van de Bondsrepubliek, 9 Mei in de
NATO als 15de lid werd toegelaten, meer waardering. Met volle overtuiging sprak
hij: ‘Het Duitse volk heeft duur betaald voor de gruwelen, die in zijn naam door een
kwaadaardige bende zijn begaan. Het lijden heeft de Duitse natie getransformeerd
en gezuiverd.’ Tevens is de Bondsrepubliek als 7de lid tot de Europese Unie van
Brussel toegetreden. De Duitse socialisten kunnen geen begrip opbrengen voor de
politiek van Adenauer, toen hij als vertegenwoordiger van de Bondsrepubliek, 9 Mei
in de NATO zal opwekken, dat dezen niet te vinden zullen zijn voor de ‘Einigkeit’
met de 18 millioen Oost-Duitsers. Adenauer heeft desniettemin de hereniging op
zijn program staan, maar hij gelooft niet aan een spoedige oplossing van dit vraagstuk.
Daarom liet hij aanstonds het intern beraad over de militaire wetgeving inleiden.
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Het accoord, te Parijs tussen Pinay en Dulles over Vietnam gesloten, is door de
gebeurtenissen achterhaald. Het bepaalde, dat Boa Dai staatshoofd zou blijven en
Ngo Dinh Diem premier, terwijl de propaganda tegen de Fransen gestaakt moest
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worden. Van de drie secten, waartegen Diem zich te verdedigen had, is er één, de
Cao, naar hem overgelopen, terwijl de twee anderen, de Hoa Hao en de Binh Xuyen,
zich uit de steden hebben teruggetrokken en opnieuw Saigon met een
levensmiddelen-blokkade bedreigen. Boa Dai meende uit al deze partijen een eenheid
op brede basis te kunnen vormen en ontbood Diem ter bespreking naar Parijs. De
premier gaf daaraan geen gehoor en zag zijn positie versterkt door een revolutionnaire
junta. Radicaal hakte dit comité de knoop door en maakte aan het buitenland bekend,
dat Bao als staatshoofd werd afgezet en Diem zijn plaats als president over de
republiek zou innemen. Hoewel Washington Diem beschouwt als ‘een eerlijk man,
een patriot en een anti-communist’, houden de Fransen Bao de hand boven het hoofd.

Nederland
Een jaar voor de afloop der parlementaire periode, 17 Mei 1955, is het derde
ministerie-Drees afgetreden. Sinds 1952 stond op zijn program de regeling van de
huurverhoging, maar zoals deze na drie jaar uit de bus kwam kon zij geen der partijen
bevredigen. Reeds vóór de openbare behandeling in de Tweede Kamer was dit
gebleken, toen einde April de betrokken ministers voorbesprekingen hielden met een
aantal afgevaardigden van verschillende richtingen. Hoewel minister Witte met het
doel de woningbouw te stimuleren een algemene huurverhoging tot 25% voorstond,
moest hij zich, vanwege de ministerraad, beperken tot een 10 percents verhoging
voor de hogere woonklassen, hetgeen neerkwam op slechts 35% van het hele
woningbezit. Om de gedupeerde huurders te compenseren stelde de regering een
belastingverlaging van ruim een half milliard voor, die in onverbrekelijk verband
zou staan met het eerste project: werd dit verworpen, dan zou het tweede voorstel
ook niet doorgaan. De debatten over deze voorstellen vulden een groot deel van de
maand Mei. Tegen het eerste voorstel bestond algemeen verzet: men wenste na zo
dikwerf herhaald uitstel, geen ‘kreupel’ concept meer, maar verhoging over de gehele
linie. Niet minder bezwaar werd geuit tegen de samenkoppeling van beide ontwerpen.
Uit de socialistische hoek kwam het verlangen om dit half milliard voor culturele
doeleinden te gebruiken en beklaagde men zich, dat het uitzicht aanvankelijk door
de regering gegeven, om van de grotere huuropbrengst 15% af te romen voor een
egalisatiefonds om meer woningen te bouwen, door de K.V.P. als een
onrechtvaardigheid jegens de verhuurders afgewezen, en door de regering ingetrokken,
niet meer ter sprake was gekomen. Het idee om de compensatie in een kleine
loonsverhoging te zoeken wimpelde de regeling af, met de uitspraak, dat er in de
loonsverhogingen eindelijk rust moest blijven. Kamer nòch regering gaven iets toe,
tenzij dat minister Witte tot een ‘vertrouwvol beraad’ - door Oud ‘berouwvol beraad’
genoemd - bereid was. Op dat moment mengde zich de minister-president in het
debat: ‘Het is niet de bedoeling pressie op de Kamer uit te oefenen, maar als de
Kamer het beleid niet steunt, zal minister Witte de verantwoordelijkheid niet langer
kunnen dragen. Dit zou verdere consequenties met zich kunnen meebrengen.’ De
Kamerfractie van de P.v.d.A., wier onrustige leider, mr Burger, zich van de verdere
consequenties niets aantrok, liet haar zozeer vereerde vertrouwensman. Drees, met
zijn socialistische collega's alleen staan en vormde, zij het met moeite, een gezamenlijk
front tegen de regeringsvoorstellen. Hier zag de leider van de vrijzinnigen, mr Oud,
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zijn kans de regeringscoalitie te doorbreken. Hij was van mening, dat het gezag van
het parlement door de waarschuwing van de minister-president geweld werd
aangedaan, wanneer het gedwongen werd te aanvaarden wat het niet wenste. De
anti-revolutionnairen
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waren aanvankelijk niet van plan de socialistische ministers tegen hun eigen partij
te beschermen, maar toen het op stemmen aan kwam, verkozen zij, met uitzondering
van Gerbrandy, in 's lands belang, de regering te handhaven. Romme gaf de voorkeur
aan een kreupele wet boven een lamme en aan een half ei boven een lege dop. Een
crisis achtte hij in strijd met het landsbelang. De christelijk-historische Unie, met
uitzondering van de heer Schmal, wenste evenmin de regering in gevaar te brengen.
De kleine partijtjes zouden dus de doorslag moeten geven. Welter zag zijn uur
gekomen, ‘de brede basis is Nederland op zijn smalst’ en de K.N.P., die nog met de
K.V.P. over een fusie in onderhandeling is, stemde tegen. De strijd om de Huurwet
was op politiek terrein beland. Met 50 tegen en 48 stemmen vóór werd het ministerie
om hals gebracht. Een pijnlijke nederlaag voor Drees, door eigen partijgenoten in
de steek gelaten.
Niet bij Romme, zoals de P.v.d.A. tracht rond te strooien, maar bij de P.v.d.A. ligt
de schuld. Daar is thans naar buiten doorgebroken het ‘verschil van inzicht’ tussen
de richting Drees en die van Vos en zijn paladijn Burger. De Koningin heeft in het
aanblijven van het demissionnaire kabinet de beste oplossing gezien. Eerst werd
Drees op verkenning gezonden en kwam onverrichterzake terug: zijns inziens bestond
daarvoor geen voldoende politieke grondslag. Dit betekende, dat de Partijraad van
de P.v.d.A. in de kwestie van het huurbeleid op haar stuk bleef staan. Daarop werd
dr Kortenhorst belast om inlichtingen in te winnen over de mogelijkheden tot
oplossing van de crisis. Deze rapporteur stak hoofdzakelijk zijn licht op bij prof.
Romme. Daarna ontving de hoofdschuldige aan de crisis, mr Burger, de opdracht tot
‘reconstructie van het kabinet’. Burger diende bij alle fractie-voorzitters van de brede
basis, schriftelijke voorstellen in, die betrekking hebben op een huurbeleid, bezien
op kortere dan wel langere termijn. De fracties werkten op volle toeren, maar de
Pinksterdagen voorkwamen een definitieve beslissing nog in Mei.
In het steeds slepend gehouden proces tegen Jungschläger en een twintigtal
Nederlanders is een ongunstige wending gekomen doordat hun verdediger mr Bouman
niet alleen de verdediging heeft neergelegd, maar zich ook door de vlucht uit Indonesië
aan geweldpleging onttrokken heeft. Zelf beschuldigd van omkoping van een getuige
en van betrokken te zijn in subversieve handelingen, ontving hij van de regering,
althans buiten de rechtszaal, geen veiligheidsgarantie. Hoe eigenaardig de
Indonesische rechtsopvattingen zijn wordt ten overvloede aangetoond door het feit,
dat zelfs de Indonesische vrouwelijke verdedigster der aangeklaagden wegens
ondervonden tegenwerking van haar taak heeft afgezien. Daarom heeft de Nederlandse
regering de beroemde Engelse rechtsgeleerde Curtis-Bennett uitgenodigd, doch door
toepassing van de in Indonesië gebruikelijke vertragingsmethode kon de Engelsman
geen visum krijgen, tot tenslotte gezegd werd, dat, terwijl Indonesië genoeg bekwame
rechtsgeleerden telt, zijn overkomst geweigerd werd. In ieder geval is bereikt, dat
de wereldpers, vooral die van het Britse Rijk, zich voor deze zaak is gaan interesseren.
Mevrouw Bouman zal nu als verdedigster de taak van haar man voortzetten. Een
kranige daad van deze dappere vrouw.
De ‘bliksem-actie’ in April om meer leden voor de K.V.P. te werven is een groot
succes geworden. Het aantal partij-leden steeg van 200,331 tot 464,857, zodat de
K.V.P. alle andere partijen in ledental overtreft. De verklaring van Willems, dat zijn
gemeenschap ‘allang en ver de 1000 leden gepasseerd is’ bewijst hoe nodig de
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‘bliksemactie’ was om de eenheidsgedachte bij de katholieke kiezers dieper te
funderen.
1-6-'55
K.J.D.
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België
In ons vorig overzicht lieten we doorschemeren, dat nieuwe wijzigingen door de
promotoren zelf aan het ontwerp Collard zouden worden aangebracht. En inderdaad,
bij het begin van de derde week van het schooldebat, komt de ‘contactcommissie’ het liberaal-socialistisch organisme dat ermee belast is amendementen op te stellen
die in de plaats van min of meer gelijkluidende C.V.P.-amendementen kunnen worden
aangenomen - voor de dag met een wijziging van de artikelen 1 en 2. De taak van
de staat, op alle graden onderwijs te creëren, wordt beperkt door het criterium van
de behoefte. Daar dit verder niet in de wet omschreven wordt, lost deze toegeving
van links voorzeker het probleem nog niet op. Maar het dovemansgesprek wordt er
ondanks alles door onderbroken. De linksen zijn gaan inzien - wellicht onder invloed
van de liberalen - dat in de wet zelf een beperkende bepaling aangaande het
staatsonderwijs diende aangebracht.
Het is nog niet zonder meer duidelijk, wat de stoot tot deze tegemoetkoming heeft
gegeven. Misschien is het geheel niet meer dan een tactische zet om het publiek te
doen geloven aan de grote gematigdheid van de regering. In dat geval zou de C.V.P.
moeilijk na de stemming in de Kamer tot een uiterste tegenzet kunnen overgaan,
zoals die waarmee haar voorzitter op de protestdag der provinciale en gemeentelijke
mandatarissen dreigde: zijn partij zou zich wel eens kunnen terugtrekken uit de
vertegenwoordigende organen op nationaal en provinciaal plan. In zulke
omstandigheden, zouden - ondanks de wet De Schrijver van 1937 - ontbinding en
nieuwe verkiezingen niet volstrekt uitgesloten zijn, en dat wil de regering natuurlijk
vermijden. Het ware in ieder geval naïef, te menen dat ze beïnvloed werd door de
kalme en zeer hoogstaande tussenkomsten van de C.V.P.-prominenten, de heren du
Bus de Warnaffe en Harmel, - na al de halsstarrige kwade trouw waarvan ze, in het
spoor van Max Buset, reeds heeft blijk gegeven.
Evenzeer lijkt het gewaagd, te menen dat de regering begrepen heeft te moeten
inbinden, omwille van de financiële moeilijkheden waarmee ze te kampen heeft.
Weliswaar heeft dhr. Liebaert in een moment van slecht humeur verraden, dat de
boycott van de lening - waarvan de opbrengst einde Mei al ongeveer zal zijn
opgebruikt - en bepaalde operaties t.o.v. de spaarkas en de postcheck voor zijn kas
zeer onaangename gevolgen hadden. Toch is het niet aan te nemen, dat de regering
niet de middelen zou vinden om het nog enkele maanden uit te houden. Zij het dan
door middel van een belastingverhoging, zoals aangekondigd werd. Men mag
verwachten, dat zij de Wet Collard ten spoedigste zal laten aannemen, in de hoop na
het parlementair reces in kalmte te kunnen beginnen. Des te meer reden voor de
christelijke gemeenschap tot een besliste voortzetting van de strijd. Na de
ledenwervings-campagne van de C.V.P. (zover men kan nagaan heel wat succesvoller
dan de parallele van de B.S.P.) en het petitionnement aan de Koning - dat, bedoeld
om een einde te maken aan de schoolstrijd, een aanzienlijk succes schijnt tegemoet
te gaan - is haar invloed in de openbare mening aanzienlijker dan ooit.
Maar van af het begin was het de mening van bevoegde politieke waarnemers
geweest, dat de regering hoogstwaarschijnlijk niet zou uiteenvallen op de
schoolkwestie, waar het anticlericale cement ze immers gebonden houdt, maar veeleer
op een sociaal of een economisch probleem. Hoewel het schoolvraagstuk op de
voorgrond is getreden, betekent dit geenszins, dat die sociaal-economische
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vraagstukken niet meer bestaan. Nu is wat deze laatste betreft de tegenstelling tussen
liberalen en socialisten ongetwijfeld niet meer wat ze vroeger was, want de liberalen
hebben een zekere zin

Streven. Jaargang 8

367
voor onontbeerlijke staatstussenkomst ontwikkeld, terwijl de B.S.P. lang niet meer
een loutere arbeiderspartij is. Maar toch blijven er principiële verschillen: dhr Liebaert
geeft inzake belastingsverhoging de voorkeur aan onrechtstreekse belastingen:
verhoging van overdrachttaks en zegelrechten; het A.B.V.V. daarentegen wil het
leeuwenaandeel doen betalen door wie het meest voordeel hebben bij de huidige
conjunctuur. Minister Troclet dient een wetsontwerp in tot sanering van de toestand
der Ziekteverzekering door middel van een bijdrageverhoging vanwege de
werkgevers; het Verbond der Belgische Nijverheid kan daarmee niet instemmen,
sterke invloeden in de liberale partij staan er bijgevolg vijandig tegenover. Minister
Lilar wordt door zijn partij verplicht, een mildering van de alcoholwet te ontwerpen.
De Socialisten zijn aan de wet Vandervelde gehecht. Ligt niet bij een dezer punten
een gevaar voor de regering?
In sociaal opzicht was Mei rijk aan gebeurtenissen. De wet Troclet op de
arbeiders-pensioenen werd goedgekeurd. De heer Bossaert, minister van Middenstand,
is met zijn eerste - weinig oorspronkelijke - ontwerpen voor de dag gekomen. Het
Algemeen Christelijk Vakverbond gaf een indrukwekkend sociaal-economisch
memorandum uit. De beroering om de afschaffing van de premie voor de moeder
aan de haard ging voort. Sociaal gezien is de faam van de regering werkelijk niet zo
schitterend. Men meent dan ook dat het in hoofdzaak is, om die faam te verbeteren
dat het A.B.V.V., de bijeenroeping van een Nationale Arbeidsconferentie heeft
gevraagd, o.m. om het spel der loonconventies bij de huidige daling van de index
der kleinhandelsprijzen (sedert Januari van 424 naar 414) tegen te gaan. De regering
zou daar inderdaad een in 't oog vallende rol kunnen opnemen. Maar inzake de
niet-toepassing van de loonconventies is een stilzwijgend accoord reeds bereikt. En
werkgevers en A.C.V. zijn voor die conferentie niet te vinden, temeer daar er thans
een Nationale Arbeidsraad en een Centrale Raad voor het bedrijfsleven bestaan.
Van bijzonder belang lijkt intussen de nieuwe oriëntatie te zijn, die aan de
landbouwpolitiek wordt gegeven. Want Benelux heeft er zich niet toe beperkt, door
het voorleggen van een memorandum aan de conferentie van Messina, een nieuwe
impuls aan de verdere Europese integratie te geven. De Benelux-landen lijken
vastbesloten te zijn, de unie tot een werkelijkheid te maken. Op het jongste
Benelux-comité, dat op 3 Mei te Brussel bijeenkwam, werd dan ook ernstig de hand
gelegd aan de landbouwintegratie, zoals men weet dé zwakke plek van de unie. Men
wil geleidelijk, in 7 jaar, tot een volledige harmonisatie van de
Benelux-landbouwpolitiek komen. In dat raam situeert zich het ontwerp van de
Belgische minister van Landbouw tot oprichting van een Landbouwfonds. Dit fonds
moet de Belgische landbouw in staat stellen, zich aan te passen. De reacties zijn
verdeeld, omdat voor een economie als de Belgische, een landbouwdirigisme niet
zonder gevaren is, terwijl de boeren zelf zich door de aanpassingsmaatregelen
onvoldoende beschermd achten. Onloochenbaar is intussen, dat de geplande
harmonisatie in het Europese perspectief een noodzakelijkheid, en in laatste instantie
een goed zou moeten zijn.
Het Overzeese gebied, Belgisch Kongo, heeft de Koning triomfantelijk ontvangen.
De basis voor een harmonische ontplooiing van Kongo in het Belgisch staatsverband
blijkt zeker te bestaan. Het is vooral van blanke zijde dat bezorgdheid en
behoedzaamheid zullen nodig zijn, om de inheemse bevolking te helpen het
rijpingsproces in dit overgangstijdperk door te maken zonder noodlottige crisissen.
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Die overgang ligt niet uitsluitend op economisch, maar ook op sociaal-menselijk
gebied. De neger wordt volwassen. Daarom is anticlericalisme in Kongo een wezenlijk
gevaar.
L. Deraedt
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Forum
Psychiatrie en Katholicisme
Enige tijd geleden verscheen bij de Uitgeverij Pax te 's-Gravenhage een boek, dat
werd aangekondigd als een onontbeerlijk handboek voor psychologen en psychiaters,
artsen en geestelijken, verpleegsters en maatschappelijke werksters, kortom - voor
allen, die door hun beroep, rechtstreeks of zijdelings in aanraking komen met
psychische gevallen. Bedoeld wordt: ‘Psychiatrie en Katholicisme’, in samenwerking
geschreven door Prof. Dr J.H. Vander Veldt O.F.M. en Prof. Dr R.P. Odenwald,
M.D.1). De vertalers J.C.J. Stolker, med. drs en P.J. Stolker, psych. drs, hebben de
verleiding weerstaan de tekst van talrijke noten en vraagtekens te voorzien, hoewel
ook zij meenden, dat de geformuleerde meningen niet geheel vast liggen en er ettelijke
wrijvingen blijken te bestaan tussen Amerikaanse en Europese opvattingen.
Alvorens enige opmerkingen te maken over de inhoud, de vertaling en de
bruikbaarheid van dit werk, dat in een ongetwijfeld bestaande behoefte wil voorzien,
is het nuttig een overzicht te geven van de behandelde onderwerpen.
De schrijvers beginnen met enige algemene beschouwingen over persoon en
persoonlijkheid, de ontwikkeling van het begrip van de geestesstoornissen en de
psychosomatische opvatting van ziekte. Vervolgens besteden zij o.a. aandacht aan
de therapeutische methoden in de psychiatrie, symptomatische methoden in de
psychotherapie, counseling, dieptetherapie, de waardering van de psycho-analyse,
de psychagogische methode, de priester en de geestelijke gezondheid, de taak van
de klinische psycholoog en de sociale werker in de psycho-therapie, de psychosen,
de neurosen, de psychopathieën, de zwakzinnigheid, scrupul(eus)iteit, alcoholisme,
masturbatie, frigiditeit, impotentie, homosexualiteit, sexuele opvoeding, en eindigen
met een bijdrage over de psychiatrische en psychologische aspecten van de
huwelijksproblemen.
Hoewel specialisten in deze problematiek en ook de andere beroepshalve hierbij
betrokkenen het erover ééns zijn, dat er nu eindelijk eens een samenvattend werk
over bovengenoemde onderwerpen van Katholieke zijde in Nederland diende te
verschijnen, zou men zich kunnen afvragen waarom gegrepen moest worden naar
een Amerikaans boek. Reeds eerder toch hebben we ervaren, dat de verhoudingen
op dit gebied in Amerika (met name in de Verenigde Staten) anders liggen dan in
West-Europa. Denken we b.v. aan de in 1950 gepubliceerde vertaling van Mgr Dr
Fulton J. Sheen's ‘Peace of Soul’ (‘Zielevrede’), waarin tegen de Freudse
psycho-analyse een afwijzend standpunt wordt ingenomen, dat voor Nederlandse
begrippen vrijwel oninvoelbaar is, en slechts verklaard kan worden door de
overweging, dat de psycho-analyse in Amerika een geheel andere vlucht heeft
genomen dan in ons land. Een dergelijke uitgave wekt onjuiste veronderstellingen
en misverstanden. Dit risico heeft men door de onbewerkte vertaling van ‘Psychiatry
and Catholicism’ wederom aangedurfd. Uit de hieronder volgende kanttekeningen
moge o.m. blijken, dat dit risico niet gering is. De vertalers konden zich niet overal
beheersen en brachten, in afwijking van hun (in ‘Ten Geleide’ gemaakte) voornemen,
toch enkele overbruggende voetnoten aan; niet alle even verhelderend: him toevoeging
1) 460 pp., geb. f 17,-.
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onder blz. 52, dat ‘men intussen al weer spreekt van neurosen als psychopathologische
verschijnselen’ is in de context haast onbegrijpelijk en dus overbodig, want obsoleet.
De eerste twee hoofdstukken, over ‘Persoon en Persoonlijkheid’ en ‘De Zedenwet,
het geweten en de verantwoordelijkheid’ zijn vermoedelijk goeddeels uit de pen van
de philosoof en moraal-theoloog gevloeid. Deze stof is helder uiteengezet. De schrijver
maakt het zichzelf en de lezer gemakkelijk door gemaakte en eventueel nog te maken
tegenwerpingen
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te weerleggen vanuit Thomistisch standpunt. Zijn luciditeit neigt echter tot
simplificaties. Als hij betoogt (blz. 20): ‘Het belangrijkste criterium om normalen
van abnormalen te onderscheiden, schijnt in de aanpassing aan de werkelijkheid te
liggen’, dringt zich onwillekeurig de vraag op, welke werkelijkheid deze wijsgeer
toch mag bedoelen.
Niet zozeer het overigens goed verzorgde pastoraal-psychiatrische element in dit
boek als wel de zuiver psychiatrische hoofdstukken lokken critische opmerkingen
uit.
‘De ontwikkeling van het begrip van de geestesstoornissen’, het derde hoofdstuk,
is bedoeld als een verkorte weergave van de historie van de psychiatrie. Hippocrates
zou gestorven zijn in 357 v. Chr., zonder vraagteken. De geschiedkundigen twijfelen
veeleer tussen 346 en 377 v. Chr. Aan Hippocrates wordt op blz. 45 een
pathologisch-anatomisch onderzoek van het cerebrum van een epilepticus toegedicht;
hij zou daaruit hebben geconcludeerd, dat epilepsie wordt veroorzaakt door een
ziekelijke verandering in de hersenen. In het nà Hippocrates, misschien door Polybus,
geschreven boek ‘Over vallende ziekte’, staat inderdaad, dat epilepsie geen heilige
ziekte is, maar voortkomt uit het lichaam en ontstaat door slijmophopingen (phlegma)
in cerebro. Een hypothese zonder meer. Verder missen we in dit hoofdstuk de namen
van Claparède en Simon, en nog enige andere belangrijke keerpunten in de evolutie
van de psychiatrie.
In hoofdstuk vijf wordt gesuggereerd, dat cardiazol-shocks en slaapkuren met
behulp van barbituraten in onbruik zijn geraakt, en dat speciaal de
involutie-melancholie indicatie is voor electroshockbehandeling. Het eerste is in
Nederland zeker nog niet het geval, terwijl als de beste indicatie voor electro-shocks
steeds de endogene depressie wordt genoemd. De activerings- en arbeidstherapie, in
het historisch overzicht nauwelijks vermeld, komt ook hier niet aan haar trekken.
In de beschouwingen over ‘Dieptetherapie’ geven de schrijvers aan, dat de
Washingtonse psychiatrische school, in afwijking van de Freudiaanse
uitsluitingspolitiek, enige niet-medische analytici in haar gelederen opnam (blz. 151).
Persoonlijk ken ik evenwel een tweetal niet-medische leden van de Internationale
psychoanalytische vereniging. De bevestiging van de gesignaleerde onjuistheid
vinden we in een noot van de vertalers onder blz. 254: ‘Wat het analyseren betreft,
reeds Freud opende hiervoor de deur voor de niet-medicus.’
Hoofdstuk negen presenteert (blz. 159) de onbehagelijke zinsnede: ‘Zou het plezier,
dat Freud beleefde aan de vernedering van de mens niet toegeschreven kunnen worden
aan een sadistische trek in zijn eigen karakter?’ In het algemeen denken de schrijvers
niet gering over Freud, ze besteedden althans enige tientallen bladzijden er aan om
zijn leer op essentiële punten te ontzenuwen, doch een passage als de zojuist geciteerde
matigt ons enthousiasme over hun mildheid en tolerantie, want het is voldoende
bekend, dat Freud lang heeft geaarzeld alvorens hij zijn theorieën over de infantiele
sexualiteit en andere aangevochten stellingen aan de publiciteit toevertrouwde.
In het hoofdstuk over ‘Psychotherapie, de klinische psycholoog en de sociale
werker’ wordt het probleem van de taakverdeling tussen psychiater en psycholoog
aan de orde gesteld. Ook de vertalers mengen zich in deze onbevredigende discussie.
Het ware toch mogelijk geweest dit punt kort en duidelijk als volgt te stellen. De
(klinische) psycholoog is bij de verfijning en hogere differentiëring van de
psychiatrische diagnostiek een schier onontbeerlijke medewerker van de psychiater
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en kan na overleg met deze laatste zelf psychotherapie bedrijven. De indicatiestelling
voor enige vorm van psychotherapie moet echter de taak blijven van de psychiater
op grond van de omstandigheid, dat alleen hij in staat en gerechtigd is een eventueel
organisch substraat met de geestesstoornis in verband te brengen en adaequaat te
behandelen. Klakkeloos uitgevoerde psychotherapie bij o.a. epileptische en
schizophrene structuren, bij lijders aan encephalitis, encephalomalacie en
hersengezwellen, is nog altijd aan de orde van de dag in het kamp der psychologen
en zelfs in dat van de priesterlijke zielzorgers.
Op de eerste bladzijde van het hoofd-
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stuk gewijd aan ‘De psychosen’, staat geschreven: ‘De psychopathie is een mengvorm
van neurotische en psychotische elementen. Hoewel de psychopaath bijna psychotisch
is, krijgt hij toch nooit een complete psychotische aanval.’ Deze omschrijving van
de psychopathie is naar mijn smaak dermate misleidend en strookt zó weinig met de
in Nederlandse leerboeken voorkomende benaderingen van dit begrip, dat ik toch
zeker onder deze pagina (263) een corrigerende voetnoot van de vertalers had
verwacht. Op blz. 325 moet heel iemand anders aan het woord zijn, want daar wordt
de beklemtoning van het gebrek aan sociale aanpassing in de definiëring van de
psychopaath toch wel juist genoemd. Op de volgende bladzijde beweren de schrijvers,
dat psychopathen, wat hun verstand betreft, over het algemeen op of boven het
gemiddelde niveau liggen. Het enorm grote contingent debiele psychopathen is in
Amerika blijkbaar minder opvallend dan b.v. in Nederland. Daarentegen vinden we
op blz. 342 onder de groep der debielen een serie afwijkenden (kleine dieven,
dronkaards, prostituée's, homosexuelen, exhibitionisten, leugenaars en andere
misdadigers van de tweede rang) die met minstens zoveel recht bij de psychopathen
konden worden genoemd en aldaar de ruimte van de debiele psychopathen opvullen.
Nergens blijkt de tegenstelling tussen de door de schrijvers aanvaarde en de in
West-Europa gangbare opvattingen zo scherp als in de indeling van de psychosen.
Op bladzijde 264 (ook al op blz. 52) werd zonder blikken of blozen met een beroep
op de Standard Nomenclature opgetekend, dat de schizophrenie en de
manisch-depressieve psychose tot de ziekten van psychogene oorsprong behoren. In
Nederland neemt men op goede gronden aan, dat de schizophrenie een ziekte is
waarvoor zekerlijk een erfelijke dispositie aanwezig is, terwijl de manisch-depressieve
psychose als een endogene constitutionele afwijking geboekt staat. De paranoia als
vierde type van schizophrenie kennen wij onder de naam dementia paranoides (onder
paranoia verstaan wij veeleer het door Kraepelin beschreven karakterogene
ziektebeeld). In de schets van de dementia paranoides, alias ‘paranoia’, ontbreken
de hierbij zo typische massale hallucinaties. Wat op blz. 271 beschreven wordt als
een psychogene schizophrene reactie, zou waarschijnlijk door geen enkele
Nederlandse psychiater als zodanig worden gediagnostiseerd.
De onderwerpen dementie, seniele- en praeseniele psychosen worden
stiefmoederlijk behandeld, en wat erover gezegd wordt is niet steekhoudend.
Zo ook worden er merkwaardige dingen gezegd over epileptici, oligophrenen en
homosexuelen. Het is ondoenlijk in dit korte bestek al deze kleine puntjes uitvoerig
te refereren. Het lijkt wèl efficient op enige storende vertaal- en drukfouten te wijzen.
Het weerkerende woord ‘scrupuliteit’ (i.p.v. scrupuleusiteit) is zonder meer een
storend neologisme.
Op bladzijde 267 staat, dat de stuporeuze patient ‘stom’ is. Het Engelse woord
‘mute’ had beter vertaald kunnen worden door ‘zwijgzaam’. Op blz. 336: ‘Men kan
twee soorten zwakzinnigen onderscheiden: zij die geestelijk onbekwaam zijn
geworden... en zij die zich geestelijk niet ontwikkeld hebben.’ Bedoeld worden:
demente lieden en oligophrenen. Dementie is echter geen vorm van zwakzinnigheid!
In de oorspronkelijke tekst leest men dan ook niet een specifiek Engels woord voor
zwakzinnigen2), maar ‘mental defectives’. Op blz. 248, bij de beschrijving van Szondi's
testmateriaal: ‘Iedere serie bevat de foto van een homosexueel, een sadist, een
2) Zwakzinnigheid = mental deficiency. De woorden mental deficient en mental defective
worden weliswaar door elkaar gebruikt. In het Nederlands ontstaat echter een misverstand.
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epilepticus, een hystericus, 'een katatonisch schizophreen, een paranoïde schizophreen,
een manisch-depressieve patient, een depressietoestand en een manisch depressieve
in het manische stadium’. Dit moet zijn: ‘Iedere serie bevat de foto van een
homosexueel, een sadist, een epilepticus, een hystericus, een katatone schizophreen,
een paranoïde schizophreen, een manisch depressieve patient met een
depressietoestand en een manisch depressieve in het manische stadium.’ Grappig is,
dat in de vertaling van Dr René Biot's ‘Offensives biologiques
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contre la personne’ (‘Mag dat?’) eveneens in deze zelfde serie een fout is geslopen.
Daar mankeren (blz. 135) de hystericus en de katatoon. Terzijde mag worden
opgemerkt, dat het boekje van Biot, waarin o.a. ook enkele onderwerpen van
pastoraal-psychiatrische aard worden behandeld, het Nederlandse lectorium nader
zal liggen en beter zal aanspreken dan ‘Psychiatrie en Katholicisme’. Afstotend en
benepen is echter de titel van de vertaling: ‘Mag dat?’, herinnerend aan de kwalijkste
brochures over hoe verloofden zich te gedragen hebben.
Uit mijn bespreking zou men de indruk kunnen krijgen, dat het grote werkstuk
van de Hooggeleerden Vander Veldt en Odenwald, waaraan zulk een edel initiatief
ten grondslag ligt, een opeenstapeling is van ongerechtigheden. Dit is zeker niet
waar. Ik meende evenwel er goed aan te doen op de grote slakken zout te strooien.
Psychiatrisch onderlegden kunnen met dit boek alleen maar hun voordeel doen. Zij
toch beschikken over voldoende wetenschappelijke critiek om de feilen en
aanvechtbaarheden te elimineren, resp. te corrigeren. Het is echter niet zonder meer
juist, wat b.v. Prof. Chorus schrijft (in ‘De Maasbode’ van 2-7-1954), dat ‘Psychiatrie
en Katholicisme’ voor de zielzorger en de sociale werk(st)er een voortreffelijk
handboek betekent, ‘dat een veilige gids en vraagbaak in vele moeilijkheden zal zijn’.
Ik betreur het dan ook, dat deze vertaling op de Nederlandse markt verscheen zonder
door deskundig-psychiatrische bewerking aangepast te zijn geworden aan hier te
lande gangbare psychiatrische opvattingen. Ik meen zelfs, dat samenwerking tussen
een Nederlandse moraal-theoloog en een Nederlandse psychiater voor even veel geld
een beter effect zou kunnen sorteren dan het vertaalde werk van de gegeven
Amerikaanse combinatie. Hetgeen niet wegneemt, dat ‘Psychiatrie en Katholicisme’,
waarin buitengewoon veel voortreffelijks is samengebracht, vruchtdragend zal blijken,
mits critisch gelezen en gedoceerd.
J.J.C. Marlet, arts

Vincent van Gogh te Antwerpen
Met een jaar vertraging is even kunstmatig als onverwacht een late Van Goghvloed
over Antwerpen heengeslagen. Bekende van Gogh-attributen vond men in alle
winkelramen. Hoe onwaarschijnlijk ook, in Antwerpen groeien er cypressen - onder
het guur klimaat wat lomp geworden - en overal hingen onverwelkbare zonnebloemen
te geeuwen. ‘Ter gelegenheid van’ is heel wat literatuur verschenen van al wie ooit
de pen over van Gogh heeft gevoerd. Nodeloos hier al deze thema's te herhalen. De
Wereldbibliotheek bundelde de brieven van Vincent uit Antwerpen zoals ze
voorkomen in de Verzamelde brieven1). De Tafelronde2) en Het Cahier - De Nevelvlek3)
wijdden een bijzonder nummer aan de betekenis meer dan aan het werk van de
schilder. In De Tafelronde zien wij 11 × Van Gogh, van uit alle mogelijke
gezichtshoeken bekeken en in Het Cahier horen wij ongeveer dezelfde schrijvers
aan het woord met een ander hoofdstuk uit hun van Gogh-repertoire. Bij dit alles
heeft M.E. Tralbaut - naast de inrichting van de tentoonstelling schijnt ook het
1) Vincent van Gogh, Brieven uit Antwerpen. Wereldbibliotheek, Amsterdam-Antwerpen 1955,
56 pp.
2) 11 × Van Gogh. De Tafelronde II, 8-9, Van Ditmar-Rembrandt Boekhandel Antwerpen,
Mei-Juni 1955, 94 pp., 48 fr.
3) Vincent Van Gogh. Het Cahier-De Nevelvlek, Antwerpen, Mei-Juni 1955, 72 pp.
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initiatief tot deze bijzondere nummers op zijn naam te komen - nog de tijd gevonden
om een wijdlopig essay te schrijven over Van Gogh en de Vlamingen4). De vermelde
feiten niet te na gesproken werd dit een jammerlijk geval.
De aanleiding tot dit alles was een uitgebreide tentoonstelling met meer dan
vierhonderd nummers, waaronder de volledige verzameling schilderijen uit de
Antwerpse periode. Daarbij werd nog een goed deel van de collectie van Theo van
Gogh getoond. Deze tentoonstelling was

4) M.E. Tralbaut, Vincent Van Gogh en de Vlamingen. - Colibrant Lier, 1955, 78 pp., F. 48.
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documentair bedoeld, hetgeen een verklaring kan zijn voor de aanwezigheid van
minderwaardige werken. In afwisselend heldere zalen met zeer geschikt licht voor
de schilderijen en donkere kunstmatig belichte kabinetten voor de tekeningen werd
achtereenvolgens het werk uit Holland, Antwerpen, Parijs, Arles, St Rémy, Auvers
opgesteld. Zo was het mogelijk in een rustige wandeling vol afwisseling de evolutie
van Vincent te overschouwen en de constanten van zijn werk te ontdekken. Dit oeuvre
immers is meer één dan gewoonlijk wordt gesuggereerd, niet alleen in de motieven,
maar ook in de schilderwijze. Van het begin af heeft Vincent van Gogh, haast intuïtief,
geweten wat hij wilde en slechts zelden heeft hij er zich van laten afbrengen.
Wij kunnen echter naar het werk van Vincent van Gogh niet meer kijken zoals het
hoort. Voor ons kan het niet meer zijn ‘een openbaring’ zoals de meester het zelf
wenste in een van zijn brieven. De overvloedige literatuur samen met al het vernuftige
dat ‘bij gelegenheid’ te berde werd gebracht, heeft ons de ware van Gogh verborgen.
Er komt te veel te staan tussen ons en het werk. Wij weten te veel om nog geboeid
te kunnen luisteren. Dit zou minder erg zijn als we niet achteraf tot de ontdekking
kwamen hoeveel er door het werk zelf verloochend wordt van wat er over gezegd
of geschreven is. Slechts na moeizame strijd kunnen die hinderpalen overschreden
worden en is het mogelijk ontvankelijk te gaan staan voor dit werk dat tenslotte zo
direct, zo eenvoudig is. De betrekkingen tussen leven en werk van een kunstenaar
zijn niet steeds rechtlijnig, zodat het éne een inleiding kan zijn tot het andere. Vaak
gaan zij onbeschrijflijke kronkelpaden, die in sommige gevallen nooit achterhaald
zullen worden. Dit vooral bij van Gogh.
Tenslotte kwam er nog de goed ineengezette propagandacampagne bij om het
humeur op deze tentoonstelling te bederven. Het beklemtonen van de rol die de stad
Antwerpen in het leven van Vincent heeft gespeeld maakte nogal een enggeestige
indruk. Het zou sympathieker zijn geweest van Antwerpen, en ook eerlijker, Vincent
en zijn werk niet te misbruiken om de roem van een stad, waar hij toevallig
terechtkwam, te verhogen.
Ondertussen hopen we, dat velen ondanks dit alles de kern van Vincent's boodschap
hebben begrepen: de harde hoop van een arme wereld.
G. Bekaert

De lijkwade van Christus
Het verhaal gaat, dat de Kruisvaarders de lijkwade van Christus hebben meegebracht
uit het Heilig Land, en het zou deze zelfde lijkwade zijn, die momenteel wordt
bewaard in een kapel van de Dom van Turijn. In de 14de eeuw kwam deze reliquie
voor het eerst als zodanig ter sprake en was toen meteen een onderwerp van strijd.
Vóór die tijd heerste er een volkomen stilte rondom de lijkwade! Omstreeks 1389
verzette de bisschop van Troyes, Peter van Arcis, zich tegen de uitstelling en verering
van de Turijnse lijkwade, en voerde als argument aan, dat deze linnen doek was
beschilderd en bewerkt door een Franse schilder uit het midden der 14de eeuw. De
moderne discussie over de echtheid van de reliquie werd geopend door de Franse
kanunnik Ulysse Chevalier, tegen het eind van de vorige eeuw, en duurt voort tot op
de dag van heden. Pater Werner Buist S.J. geeft in zijn boek ‘Das Grabtuch van
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Turin’1) een geordende samenvatting van alle bestaande meningen, gecompleteerd
met de laatste onderzoekingen en opvattingen. Zijn conclusie luidt, dat we in de
lijkwade van Turijn wel degelijk het oorspronkelijke doek moeten zien waarin het
Lichaam van Christus gedurende drie dagen gewikkeld is gebleven.
Het identiteitsbewijs van elk 2000 jaren-oud object is moeilijk op exacte wijze te
leveren. Gaat het over een object, dat niet alleen historisch, maar ook uit religieus
oogpunt van onbeschrijfelijk belang en van onschatbare waarde is, dan worden aan
de bewijsvoering uiteraard zeer hoge eisen gesteld. Ongetwijfeld kan de interpretatie
van bepaalde feitelijkheden in

1) 142 pp. en 36 foto-illustraties, Verlag Josef Knecht, Frankfurt a/M., 1955.
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samenhang worden gezien met de persoonlijke instelling van de onderzoeker.
Anderzijds is het zo, dat de door zijn geloofsovertuiging bezielde intuïtie van een
onderzoeker hem op wegen voert, welke bij een iets koelere, maar objectieve of zelfs
in principe afwijzende instelling tot het voorwerp van onderzoek niet betreden worden.
Een dergelijke intuïtie moet zeker aanwezig geacht worden bij de Franse chirurg en
anatoom P. Barbet uit Parijs, van wie we het diepzinnige en ontroerende meditatieboek
kennen over ‘La Passion de N.S. Jésus-Christ selon le Chirurgien’. Is het daarom
alleen maar een kwestie van geloof en devotie, als men in de Turijnse lijkwade de
laatste omhulling van onze Verlosser vereert? Pater Bulst heeft voldoende argumenten
verzameld om de waarachtigheid van het zich in Turijn bevindende reliek van Christus'
lijdensweg aannemelijk te maken. Wie zich echter vastbijt in het historische bewijs
en de onaantastbaarheid daarvan voor zichzelf als conditio sine qua non stelt, schaart
zich blijvend in de groep van tegenstanders. Dit type mens moet zich ook in elk
historisch museum door bedrog omringd voelen, queruleren totdat zijn energie
tenslotte wegkwijnt op een minitieus steeds afbrokkelend eilandje van ‘volmaakte’
zekerheden.
Herhaald zij, dat de aan Christus toegeschreven lijkwade pas in de 14de eeuw uit
de geschiedenis opdook. Vanaf dat ogenblik stond een controleerbare erewacht van
voor- en tegenstanders rondom de schrijn opgesteld en werd de reliquie niet meer
uit het oog verloren. Dat deze lijkwade het product zou zijn van een Franse kunstenaar,
is onaanvaardbaar. Het foto-negatief, waarop alle details kunnen worden
teruggevonden van het lichaam van een man die geleden heeft en begraven werd
zoals wij uit de evangeliën weten dat met Christus gebeurde, rangschikt zulk een
vervalsing bij de onmogelijkheden. Een Middeleeuwer zou niet bij machte geweest
zijn een dergelijke re-productie te leveren, die anatomisch aan de modernste
experimenten kan worden getoetst, en zowel kunsttechnisch als stilistisch totaal
anachronistisch is. Medisch onderzoek wijst uit, dat de op de lijkwade voorkomende
afdrukken zonder enige twijfel afkomstig zijn van het met zweet en bloed bedekte
lijkstijve corpus van een mannelijke gekruisigde. De beeldsporen konden zo en niet
anders ontstaan, als men bedenkt, dat het lijk met een aloë-bevattende stof werd
gebalsemd en in aller ijl voorlopig werd begraven. Volgens textielkenners stamt de
Turijnse doek uit de tijd rond Christus, en dan nog wel uit een land in het
Midden-Oosten. Op de lijkwade zijn geen sporen van ontbinding te ontdekken, en
ook geen nevenafdrukken als gevolg van eventuele secundaire lijkverstarring. Dit
klopt met de korte tijd, dat het lichaam van Christus in de grafkelder van Jozef van
Arimathea verbleef. Het onder leiding van Werner Buist S.J. door historici,
kunsttechnici, textielspecialisten, archaeologen, medici en exegeten bijeengebrachte
bewijsmateriaal voor de echtheid van de Turijnse lijkwade wijkt in niets af van de
gegevens der evangelisten.
De conclusie van Pater Bulst, die iets uitdrukkelijker en veelbetekenender is dan
de toch al positieve uitspraak van de Kerk, behoeft dan ook geen verbazing te wekken
en kan ons slechts verheugen. Zij, die reeds ontroerd werden door het in Turijn
bewaarde symbool van Christus' Lijden, zullen door het werk van Buist S.J. gesterkt
worden in hun eerbied en devotie, en zich opnieuw afvragen, waaraan wij het te
danken hebben, dat deze lijkwade niet - zoals bij de Joden gebruikelijk was vernietigd werd, uit de brandende slotkapel van Chambéry (1532) bijtijds kon worden
gered en door de tand van eeuwen tijds werd gespaard. God gaf ons slechts weinige
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bewijsstukken van Zijn aanwezigheid in handen, waartegen de critische door ongeloof
beroerde mens niet iets kon aanvoeren. Altijd moesten wij wel een pareltje uit onze
kroon van zelfgenoegzaamheden laten vallen alvorens wij zulk een bewijsstuk konden
accepteren. In het geval van de Turijnse lijkwade moet het de schakel van de
onkreukbare historiciteit zijn, die de bewijsvoering niet helemaal sluitend maakt.
Mogelijk dat ook deze schakel nog ooit uit de geschiedenis wordt opgedolven, al
moeten wij misschien wachten tot op de (op één na?) laatste dag.
J.J.C. Marlet, arts
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Boekbespreking
Godsdienst
Vincent Bernadot, Eucharistiebüchlein. - Verlag Ars Sacra, München,
z.j., 224 pp., 13 × 8 cm., geïll., geb. D.M. 4,60.
Het in het Duits vertaalde boekje van de Franse Dominikaan M. Vincent Bernadot
zal voor priester, kloosterling en onderlegde leek een kostbare schat zijn. Immers in
de rijke verhandelingen met ascetische en mystieke inslag zullen zij bevrediging
vinden voor him drang naar geestelijke verdieping. Op een klare en sobere wijze
handelend over de H. Eucharistie, dringt de schrijver door tot de kern van het
christelijk leven: de mensgeworden Zoon Gods wil iedere mens met Zich verenigen
om hem op te nemen in het leven van de H. Drievuldigheid; in de H. Eucharistie
verbindt Christus de communicerende met Zijn H. Lichaam en Bloed, en voert Hij
deze op naar de Vader; zo is de H. Eucharistie, die een geschenk is van de H.
Drievuldigheid, dé weg naar het verenigingsleven met de drie goddelijke Personen.
E. Van Iseghem

Pius Parsch, Homélies sur les épîtres des dimanches, trad. M.
Grandclaudon (Coll. La Prédication Nouvelle). - Salvator, Mulhouse;
Casterman, Doornik, 1955, 324 pp., Fr. 93.
Deze homilieën zijn een mooie aanvulling bij 's schrijvers andere grote liturgische
werken. De epistels van onze Romeinse missen zijn doorgaans de minst toegankelijke
stukken uit onze liturgie; daarom zal dit werk van de grote liturgist Dom Parsch met
zijn degelijke en verhelderende toelichtingen van die epistels ten zeerste welkom
zijn. Voor menigeen zal het ook een rijke stof ter overweging bieden.
J. De Munter

Mgr K. Cruysberghs, Maria-Koningin. - De Vlaamse Drukkerij, Leuven,
1955, 148 pp., Fr. 60.
Monseigneur Cruysberghs heeft aan de openbare viering van het Mariale jaar 1954,
een aanzienlijk deel gehad: hij sprak te Brussel op 4 September en te Tongerlo op 7
October; in Mei had hij reeds vier radiotoespraken gehouden en op 4 December een
televisievoordracht. Al de voorgedragen teksten bundelt hij (met andere) in dit boek,
dat hij echter vooral uit vier studiën doet bestaan over de encycliek van 11 October
‘Ad coeli Reginam’. De jubel, de vroomheid, de vernieuwing en verrijking van het
Mariale jaar blijven hier voor ons leven en glanzen.
Zonder de theologie te verwaarlozen (zelfs volgens bepaalde theologische
schema's), richt de predikant-en-priester zich tot een ruimer publiek: tot allen die
onderwijzen en die bidden. Al missen wij ongaarne enkele hedendaagse
gezichtspunten, wij ontvangen zoveel en van uit zulke overtuigde bewogenheid, dat
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weinig of geen boeken bij ons (menen we) tot een ruimere, een diepere, een inniger
Maria-devotie méér zullen bijdragen.
Em. Janssen

E. Neubert, La vie d'union à Marie. - Ed. Alsatia, Parijs; Presses de
Belgique, Brussel, 1955, 328 pp., Fr. 119.
Onder ‘verenigingsleven met Maria’ verstaat de schrijver de gesteltenis en toestand
van degenen die, aan Maria toegewijd en haar bemiddeling altijd indachtig, zo opgaan
naar Christus en naar de Vader. Zij leven in een warme vroomheid en een blij
vertrouwen: zich aanhoudend bewust van Maria's levengevende aanwezigheid,
beminnen ze God altijd méér, zuiverder en voller.
Men moet een lang priesterlijk en kloosterlijk leven in Maria's dienst hebben
doorgebracht, een twaalftal verscheidene werken over haar hebben geschreven, om
eindelijk, in een boek als dit, zijn lange ervaring hunkerend te besluiten. Vol van een
eenvoudige, suggestieve en opvoerende vroomheid, mist het slechts een diepgaand
contact met de exemplarisch-gerichte contemplatie, die in de allerlaatste jaren de
Mariologie heeft vernieuwd. Want als men Maria als ‘oerbeeld der Kerk’ ziet
(Semmelroth) of als ‘allereerst-verloste’ (Rahner), zal men zich spontaner en
completer met haar verenigd houden.
Em. Janssen

Eugen Walter, Der göttliche Anruf. Marienpredigten. - J.
Knecht-Carolusdruckerei, Frankfurt/M., 1955, 64 pp., geb. D.M. 2,50.
Nimmer komt Gods genade in iemand
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terecht tenzij met zijn vrije medewerking, en dan verbreidt en verspreidt ze zich
verder. Velen doet ze in hetzelfde goddelijke leven bestaan; het ene jawoord lokt het
andere uit; bij de instemmende mensen leeft dezelfde mystieke Christus.
Op dat grondbeginsel bouwde de auteur, in vijf korte preken, Maria's
voortreffelijkheid. Haar Fiat bij de boodschap vormde de allervolkomenste
instemming; de daarop volgende begenadiging deinde uit over het gehele mensdom.
Zo bezielt zij de Heilige Kerk, de medewerkende en genadenverdelende op haar
beurt; - en wanneer deze zich, in onze tijd, tot een groter trouw moet inspannen, dan
vertoont Maria levendiger haar heerlijkheid en zending.
Met die éne lijn van genade-en-medewerking tekende de auteur, vast en zacht van
hand, een buitengewoon Mariaal- en kerkelijk panorama.
Em. Janssen

Henry Perroy, S.J., Saint Ignace de Loyola. - Vitte, Lyon, 1955, 152 pp.,
Fr. 390.
In een twintigtal korte vlot-geschreven hoofdstukken tracht P. Perroy de jongeren
warm te maken voor de veelzijdige figuur van Ignatius van Loyola. Het boekje is te
summier om de lezer werkelijk te laten doordringen tot het echte wezen van de
heilige. Dit heeft de auteur blijkbaar ook niet bedoeld. Als een eerste kennismaking
met de stichter van de Sociëteit van Jesus zijn deze eenvoudige en boeiende bladzijden
echter wel geschikt. Meerdere onjuiste historische gegevens nochtans, enkele
verkeerde interpretaties, en een niet te ontkennen Frans chauvinisme hadden vermeden
moeten worden.
E. Van Iseghem

G. Hunermann, Le Héraut de Dieu. Saint Antoine de Padoue, trad. M.
Grandclaudon. - Ed. Salvator, Mulhouse, 1955, 240 pp., Fr. 81.
Het leven van de grote wonderdoener, vlot en enigszins geromantiseerd verhaald.
Als hagiografie zal het de moderne critische lezer niet voldoen, maar als populaire
stichtelijke literatuur (zo zal het door schrijver wel bedoeld zijn) is het geslaagd.
F. De Graeve

André Combes, Sainte Thérèse de Lisieux et sa mission. - Edit.
Universitaires, Parijs-Brussel, 1954, 264 pp., Fr. 95.
Een nieuw Theresia-boek en wel een nieuw boek van de Theresia-schrijver A.
Combes! Toch staat men steeds opnieuw voor verrassingen, die ons nieuwe uitzichten
bieden.
De lezer van dit werk moet zich echter niet te veel ergeren aan het al te persoonlijke
van de stijl (b.v. inleiding), zich ook niet te veel storen aan een chauvinisme, dat ons
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noorderlingen niet ligt, of aan enkele overdrijvingen in stijl en beschouwingen; hij
moet, de bladzijdenlange lessen in de methode van historiographie, psychologie en
theologie maar op de koop toenemen. Dan kan hij wel verzekerd zijn, langzaam en
traag en door veel omhaal van woorden, door te dringen tot de diepere kern van de
kleine Heilige, die voor ons zo groot moet zijn. De ondertitel geeft tamelijk goed de
doelstelling van de schrijver weer: les grandes lois de la spiritualité thérésienne.
Deze peilingen op grote diepten bieden wel het gevaar van Theresia een intellectuele,
een theologe te maken, terwijl ze in feite door haar krachtig geloof en haar heldhaftige
liefde God als opperste realiteit heeft gevat. We horen niet gaarne Theresia noemen:
la plus grande sainte des temps modernes (al zou een paus dit ook verklaard hebben)
zeker niet als dit een ‘thesis’ wordt. S. Ignatius gaf er de voorkeur aan, de heiligen
niet onderling naar hun grootte te meten. Trouwens de heiligheid wordt gemeten,
niet naar de theologische diepte hunner beginselen, maar naar de puurheid hunner
liefde. Het formele der woorddiscussies en begripsontleding dreigt daarom ook
dikwijls een vals licht op de heilige te werpen. Men leze dit werk met onderscheiding,
waarderend het goede dat het bevat en met voorbijgaan van de gesignaleerde tekorten,
en dàn kan het vruchtbaar zijn.
A. Ampe

Josef Zuercher, Päpstliche Dokumente zur Ordensreform. Benziger-Verlag, Einsiedeln, 1954, 155 pp., Zw. Fr. 6.30.
Men kent de vernieuwingsgeest die in de laatste decennia er toe dringt, de
kloostergemeenschappen aan de eisen van de moderne wereld aan te passen, alsook
de ontzaglijke inspanning, die Paus Pius XII geleverd heeft, om die geest aan te
wakkeren, te leiden en in rechte banen te houden. Deze bundel geeft hiervan een
treffend bewijs en een grondig overzicht: uit de handelingen van de Paus, van 1939
tot 1954, wordt een ruime keus geboden, waarin we de richtlijnen van de Kerk op
dit kiese gebied steeds duidelijker en afgewogener vastgelegd vinden.
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Uit zijn toespraken, brieven, of andere ambtelijke bescheiden, gericht aan allerlei
kloostergemeenschappen, die de aandacht van de Paus trokken, blijkt hoe die
vernieuwing der kloostergedachte tegelijk gericht moet zijn op innerlijkheid en
apostolaat, op traditiegetrouwheid en aanpassingsmogelijkheid aan de moderne
bestaansvoorwaarden, op kerkverbondenheid en eigen orde-traditie, enz.
De uitgever beperkt zich tot het vertalen; wellicht had men wel een samenvattende
inleiding gewenst, waarin de leer wordt aangegeven, alsook het rhythme der pauselijke
tussenkomsten wordt verklaard. Het werk moet in handen zijn van alle
kloosteroversten en priesters, die zich aan leiding van kloosters wijden.
A. Ampe

Bernhard Welte, Vom Geist des Christentums. - J. Knecht Carolusdruckerei, Frankfurt-/., 1955, 106 pp., geb. DM. 5.80.
Door ‘geest van het christendom’ worden hier niet bedoeld de kenmerken van de
christenheid als sociologisch fenomeen, maar wel de geest der liefde die door de
genade van Christus in de ziel worden ingestort. In tien korte meditaties behandelt
de schrijver de ‘vruchten van de H. Geest’: het geloof, de vreugde, de waarheid, het
geduld, de liefde, de vrijheid, de kerkelijke geest, de onderscheiding der gaven. Deze
meditaties zijn gebaseerd op de schoonste en rijkste teksten van de H. Schrift en
worden ontwikkeld in diep-religieuze, psychologische bespiegelingen. Een eersterangs
meditatieboek voor intellectuelen.
F. De Raedemaeker

Dr Jos Keulers, Bijbelse Geschiedenis, om- en bijgewerkt door Mgr Dr
Jan O. Smit, met een voorwoord van Mgr Dr Bern. Alfrink en tekeningen
van Frans Lammers. Uitg. J.J. Romen & Zonen, Roermond en Maasijk,
1953, 640 pp.
De zesde druk van deze langzamerhand klassieke gezinsbijbel kwam in het begin
van dit jaar gereed. De 20 afleveringen, in voorbeeldige regelmaat maandelijks
verschenen en in een fors versierde prachtband gebonden, vormen samen een
indrukwekkend boekwerk dat de waardigheid van de H. Schrift tot haar recht laat
komen en tevens de uitgever alle eer aandoet. In geen enkel opzicht hebben we hier
met een loutere herdruk te maken, over heel de lijn is het streven te constateren om
zo ver met de tijd mee te gaan als de continuïteit met de vorige drukken het toelaat.
Alleen met de illustrering is men radicaal geweest. Bij zijn tientallen grote platen en
verdere versieringen en bladvullingen is de tekenaar er dikwijls in geslaagd aan het
bijbels gegeven een pakkende en verantwoorde uitdrukking te geven. Al hadden de
platen van Jos. Speybrouck hun verdiensten - in 1931 mochten ze als een gedurfde
en weldadige reactie gelden op allerlei zoetelijk plaatwerk - ze deden op den duur
toch te cerebraal en monotoon aan om blijvend te kunnen boeien.
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Het voornaamste is ondertussen, dat nu voor het eerst wijzigingen werden
aangebracht in de tekst zelf. Mgr Smit heeft de tekst van 1931 zorgvuldig
doorgenomen. Het zijn vooral de verklarende voor- en nabeschouwingen die
ingrijpend verbeterd werden, soms geheel herschreven, dikwijls uitgebreid en
aangevuld, terwijl de eigenlijke verhaaltekst slechts lichte wijzigingen ondergingen.
Op deze wijze heeft Keulers' boek zijn eigen karakter volledig bewaard. Het is een
boek geworden zoals Keulers zelf het in 1955 geschreven zou hebben, wat wel de
grootste lof is die men aan een ‘bewerker’ geven kan.
H. Renckens

Pius Parsch, Le petit guide dans l'année liturgique, trad. M. Grandclaudon.
- Ed. Salvator, Mulhouse; Casterman, Doornik, 1955, 738 pp., Fr. 180.
Deze ‘petit guide’ is een tot één deel herleidde, verkorte uitgave van Dom Pius
Parsch's grote handboek in 5 delen. Wij zouden het alles samen wellicht nog
dringender kunnen aanbevelen dan het volledige doch te uitgebreide groot werk. Het
zal in ieder geval grote dienst bewijzen zo aan priesters als aan leken, die b.v. 's
avonds in een korte tijdsspanne toch even hun mis van de volgende dag in de geest
van de liturgie willen voorbereiden.
J. De Munter

Theologie en philosophie
Prosper Hartmann, Le sens plénier de la réparation du péché. - Apostolat
de la Réparation, Leuven, 1955, 293 pp.
Dit is een intelligent boek dat de theologische fundering zoekt van de gedachte van
‘Eerherstel’. Het laat ze opbloeien uit de bronnen zelf van de Openbaring,
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Schrift en Traditie. Daarmee wordt ze uit de esoterisch devotionele sfeer gerukt
waarbinnen ze nog te veel besloten blijft, en krijgt ze haar theologische en katholieke
dimensie. Men vraagt zich evenwel af tot welk publiek het werk eigenlijk gericht is:
te technisch voor de leek (teksten van Kerkvaders alleen in het Latijn), is het misschien
een beetje te summier voor de theoloog. Het best verzorgd lijkt ons het eerste deel,
over de H. Schrift. Ofschoon het verwonderlijk aandoet dat de Hebreeënbrief slechts
in nota wordt behandeld. Het overzicht van de patristiek is nogal zwak. Wat de
recentere kerkelijke teksten betreft bevreemdt ons zeer, ofschoon van de hand van
Kard. Mazzella, de brief op blz. 213 aangehaald: als Christus op zijn beurt al verzoend
moet worden met de mensen! Zonder ‘Humani Generis’ te kort te willen doen geloven
we ook dat er een nauwer verband moet gelegd worden tussen de ‘eer van God’ en
het herstel, het ‘heil van de mens’: ‘Gloria Dei vivens homo’, zei Irenaeus, ‘De eer
van God is een levend mens’.
R. Leys

Aloïs Riedmann, Die Wahrheit über die Kirche Jesu (Die Wahrheit des
Christentums, 3). - Herder-Verlag, Freiburg i/Br., 1954, XVI-245 pp.,
geb. D.M. 18,50.
Een dubbele beroerte heeft S. belet dit derde deel onmiddellijk op de twee vorigen
te laten volgen. Na zijn genezing heeft hij Goddank zijn belangrijk apologetisch werk
kunnen hervatten. Een eerste deel behandelt het fundamentele probleem voor onze
tijd van de verhoudingen tussen individuele en gemeenschappelijke religieusiteit,
die in de Kerk hun hoogste vervulling vinden. Dit deel is dan ook het meest originele,
en op apologetisch gebied voor onze tijd zeer belangrijk. Het tweede is klassiek, en
geeft een rustig en helder overzicht van de R.K. leer over de Kerk: hare grondlegging
in Christus, hare eenheid, hare structuur, hare eigenschappen en kenmerken.
De apologetische methode van S. is hem wel eigen, en kan betwist worden. Zij
bestaat in het geven van de juiste leer, steunend op Schrift, op de bepalingen van de
Kerk zelf, van de Concilies tot de concrete verordeningen van het kerkelijk recht en
de particuliere bepalingen voor Duitsland toe. Daartegenover staan dan langere, en
nogal encyclopedisch uitgewerkte hoofdstukken uit de vergelijkende
godsdienstwetenschappen, en incidenteel bepaalde vergelijkingen met de Orthodoxe
en Protestantse vormen van Christendom. Bij deze gelegenheid wordt S. weleens
door beperktheid van ruimte gedwongen tot massieve, ongenuanceerde affirmaties,
die o.i. juist op apologetisch standpunt niet zo vruchtbaar zijn. Zoals voor de vorige
twee delen, lijkt ons dit werk nuttiger als naslagwerk, dan wel als apologetisch
handboek. S. heeft immers een uitgebreide literatuur verzameld, maar heeft soms
delicate en moeilijke problemen moeten ontwijken, als b.v. de heiligheid buiten de
Kerk in het deel over de kenmerken van de Kerk. Ernstig en degelijk werk, maar
apologetisch onvolledig.
P. Fransen
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A. Robert en A. Tricot, Initiation biblique. 3e éd. - Desclée & Cie, Doornik,
1954, XXVI-1084 pp., 4 tabl., 8 K.
Dit encyclopedisch verzamelwerk over de Schriftuur: geschiedenis, theologie en
pastoraal, heeft geen aanbeveling meer nodig. Deze derde uitgave, waarvan de nieuwe,
en de totaal of ten dele herwerkte hoofdstukken volledig in de traditie blijven van
het eerste opzet, kunnen wij niet genoeg aanbevelen aan priesters en leken, die op
een handige en overzichtelijke wijze wensen ingelicht te worden over de verschillende
problemen, die de H. Schrift raken. Wij wijzen op de verrijking van het werk door
een meer genuanceerd hoofdstuk over de inspiratie van P. Benoit, een verantwoord
overzicht over de betrekkingen tussen theologie en Bijbel door P. Henry, en de
pastorale annotaties van Th. Maertens en L. Bouyer. Geographische en archeologische
hoofdstukken werden met zorg bijgewerkt, vooral door het opnemen van alles wat
de ontdekkingen in Judea van 1947 ons hebben geleerd. Grotere aandacht werd
doorlopend gewijd aan de ‘Formgeschichte’, waardoor het hoofdstuk over de literaire
genres nog werd verbeterd. Kortom de vele verworven inzichten uit de laatste jaren
werden in deze uitgave met zorg opgenomen en verwerkt.
We vinden het echter jammer dat een groots werk als dit zo slecht is uitgegeven.
De druk is goed, maar de verdere afwerking is uiterst slordig. Dit is vooral jammer
voor een naslagwerk dat herhaaldelijk moet gebruikt worden.
P. Fransen

Maurice Zundel, La pierre vivante. - Les éditions ouvrières, Parijs, 1954,
180 pp., Fr. Fr. 360.
Uitgaande van een existentiëel-phenomenologische analyse van de menselijke
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vrijheid tracht schrijver een apologetische en theologische verklaring te geven van
de voornaamste aspecten van de katholieke leer: de openbaring, de evolutie van het
dogma, de historische Jezus, de verlossing, de leer over het mystiek lichaam, de Kerk
en het pauselijk gezag, dit alles wordt in de synthetiserende harmonie van
personalistische verhoudingen opgelost. Dit werk van het essayistisch genre is geen
gemakkelijke lectuur, maar het geeft de lezer de voldoening zijn inzicht in het dogma
op aantrekkelijke wijze te verdiepen en te verlevendigen. Daar schrijver zich op het
plan stelt van het moderne denken mogen we zijn werk een geslaagde poging noemen
om het aloude bezit der theologie voor mensen van onze tijd te vertalen en bevattelijk
te maken.
A. Knockaert

Dom Mark Pontifex, Belief in the Trinity. - Longmans, London, 1954, 5
s. 6 d.
De veilige leer van de Kerk, steunend op Thomas en Denzinger, wordt hier
uiteengezet, terwijl schr. zo nu en dan Newman er bij betrekt. We vinden het werkje
een teleurstelling. Wat we nodig hebben is niet alleen een uiteenzetting die duidelijk
is, maar ook aanspreekt. Een abstract betoog waarbij noties teveel de realiteit dreigen
te bedekken in plaats van te ontsluieren, verveelt op de duur. Wij achten het mogelijk
tot een helder eenvoudig tractaat over de Drievuldigheid te komen, niet door uit te
gaan van noties als mysterie, persoon en natuur, maar door te trachten zichtbare
sporen van dit geheim te vinden in de schepping, vooral in de mens, die naar dit
beeld van de Drievuldigheid is gemaakt, en vooral door ten volle uit te buiten de
openbaring ons geschonken in het Mensgeworden Woord. Dit werkje lezend, kwamen
ons herhaaldelijk voor de geest de opstellen van C.S. Lewis - en we houden het bij
de methoden van deze laatste. Daarom ook achten we dit geschriftje overbodig. Het
is goed, maar dit soort werk is reeds lang effectief geschied: de rest is herhaling. We
zoeken nu naar hetzelfde in een andere taal.
W. Peters

Les enseignements pontificaux: La Liturgie. Présentation et tables par
les moines de Solesmes. - Desclée et Co, Doornik, 1954, 466 + (64) pp.
In dit handig boek worden aan de lezer in een vlotte Franse vertaling de voornaamste
teksten aangeboden over al wat de liturgie betreft uit de pauselijke documenten vanaf
Benedictus XIV (1740-1758) tot aan onze huidige regerende Paus Pius XII. Het is
een ware encyclopedie van de katholieke liturgie, waarvan de waarde nog ten zeerste
verhoogd wordt door de uiterst zorgvuldig opgestelde inhoudstafels, die de
Benedictijnen van Solesmes aan deze tekstenkeuze hebben toegevoegd; één hiervan,
de ‘table logique’, hergroepeert de hele inhoud rondom de grote theologische
grondgedachten van de katholieke liturgie en maakt van dit werk een zeer geschikt
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werktuig ten dienste van de theologie-professoren en studenten. Ten zeerste
aanbevolen.
J. De Munter

Dr R. Schippers, De Gereformeerde Zede. - J.H. Kok, Kampen, 1954, 250
pp., f 7.90.
De gereformeerde zede heeft het niet gemakkelijk in de tegenwoordige tijd. De
strengheid der vaderen is voor de tegenwoordige jeugd ondraaglijk en, eenmaal
ontwend, zal die jeugd ook op latere leeftijd wel minder streng blijven. Dan komt
de voor gereformeerden zeer urgente vraag: maar is die strengheid wel bijbels
gefundeerd? Het is gemakkelijk om met teksten te schermen, maar hoe bewijst men,
dat de problematische zede voortkomt uit het levende woord Gods en niet samenhangt
met de cultuurhistorische omstandigheden van Oude en Nieuwe Testament, van
Reformatie-tijd en 19de eeuw? De puriteinen waren nog strenger en in hun eigen
ogen nog bijbelser. Dr Schippers, die geen wetenschappelijk, maar een praktisch
boek schrijft, laveert voorzichtig tussen de uitersten van theorie en praktijk. Hij
probeert te redden wat te redden valt, maar weet tevens, dat hij in sommige opzichten
voor een hopeloze zaak vecht en weet ook, dat voor alle mensen niet dezelfde normen
van zeden gelden. Er zijn verzekerden en onzekeren, sterken en zwakken in het geloof
en er is het niet weg te werken heidens milieu, waarin de christen mens zijn bijbelse
weg moet zoeken zonder zich van de gehele gemeenschap te kunnen scheiden.
P.d.B.

Michael de la Bedoyere, The Layman in the Church. - Burns and Oates,
London, 1954, 111 pp., 10 s. 6 d.
Schr., wiens werk Living Christianity wij vorig jaar bespraken, werd tot het schrijven
van dit boek geïnspireerd door Congar. Wat het meer theologische gedeelte van deze
verhandeling betreft, ver-
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wachte men dan ook niet meer dan een bevattelijke, geenszins briljante of originele
uiteenzetting over taak en plaats van de leek in de Kerk. Het waardevolle van dit
boek is gelegen in de wijze waarop schr. de meer praktische kant van het probleem
benadert. Hij plaatst de christenleek daartoe eerst tegenover de clericalist layman,
de brave leek die aan katholieke actie wil doen en het manusje van alles wordt van
de pastoor, zich onvoorwaardelijk voor alle karweitjes in de parochie aanbiedend,
bereid om te kosteren, gelden te verzamelen, etc. Dit noemt schr. een aanfluiting van
de ware positie van de leek in de kerk. Om scherper de leek te kunnen zien, vergelijkt
hij hem dan met de religieus. Hier is hij minder gelukkig, en hij komt tot scheve
opvattingen, om de eenvoudige reden dat hij met de volmaaktheidsstaat geheel geen
weg weet. Hij benadert het religieuze leven teveel vanuit hetgeen hierover te vinden
is in het kerkelijk wetboek, maar dit belooft even weinig goeds als een
sacramententractaat te willen opbouwen uit enkele canones in de Codex.
De praktische kant van het probleem komt ook tot zijn recht bij de bespreking van
vele concrete kwesties in het leven ren tot de financiering van de parochie van de
leek, van de opvoeding der kindetoe. Hier worden ruitjes ingegooid, maar het gaat
schr. nooit om de leut van het rinkelend glas. Integendeel. Hier is een zeer serieus
christen aan het woord, die het hoog zit dat de kerk zozeer instelling is en zo weinig
leven, dat er steeds en steeds meer geïnsisteerd wordt op het doen van bepaalde
dingen, hetgeen hem voorkomt als een verminking van christelijk leven. Herhaaldelijk
- niet overal - moet men toegeven dat de man groot gelijk heeft en moet men er mee
instemmen dat, al is Rome niet in één dag gebouwd, dit niet het motief mag zijn voor
het handhaven van een ‘zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet’. En we delen met
schr. de bezorgdheid dat behartenswaardige woorden maar al te vaak op doveman's
oren vallen.
Dit boek is geschreven vanuit toestanden in de kerk in Engeland. In veruit de
meeste gevallen, echter, is wat schr. zegt en voorstelt toepasselijk op de kerk in eigen
land. Wij raden de clergé niet zo zeer lezing aan, alswel bestudering, daarbij
mogelijkheden tot directe verbetering van bepaalde toestanden ernstig onder ogen
nemend, hierbij het licht van de H. Geest niet vergetend.
W. Peters

Saint Augustin, Dialogues Philosophiques I-III, trad. R. Jolivet e.a.
(Bibliothèque Augustinienne). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1955, 750
pp.
Algemeen bekend is de handige Latijnse-Franse uitgave van de filosofische tractaten
van Augustinus in de ‘Bibliothèque Augustinienne’. De Franse vertaling van de
‘filosofische dialogen’ die reeds in deze uitgave zijn verschenen werd in dit boek
overgedrukt. Het zijn: Contre les Académiciens, Le Bonheur, De l'ordre: vertaald en
van nota's voorzien door R. Jolivet; Soliloques, L' immortalité de l'âme, Le grandeur
de l'âme: vertaald door P. de Labriolle; Le Maître, Le libre arbitre, Le musique (1.
VI): vertaald door F.J. Thonnard. In een korte inleiding behandelt Et. Gilson de
pertinente vraag of het zgn. neo-thomisme er niet bij zou winnen, meer rekening te
houden met de augustinische psychologie en metaphysica, die ook Thomas zo nauw
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aan het harte lag. Aan wie de oorspronkelijke, Latijnse teksten te moeilijk zijn, biedt
deze nieuwe uitgave een uitstekende toegang tot de gedachte van de jonge Augustinus.
F. De Raedemaeker

Tot welk doel zijn wij op Aarde? - L.J.C. Boucher, Den Haag, 1955, 164
pp., f 5.90.
In dit boekje leggen zeven auteurs getuigenis af van hun geloof of levensopvatting
en beantwoorden de bovengestelde vraag. In volgorde komen aan de beurt het
Confucianisme, het Hindoeisme, het Boeddhisme, het Jodendom, het Christendom,
de Islam en het Humanisme. De antwoorden zijn niet alle even duidelijk en afdoend.
Over het Christendom schrijft merkwaardigerwijze een nogal vrijzinnig professor,
Dr K.A.H. Hidding. Het bestek van het boekje is te kort om de dingen bevredigend
te behandelen. Veel blijft te vaag en zwevend. Het beste voldoen nog de antwoorden
van streng gelovigen als b.v. die over de Islam en het Jodendom.
J. v. Heugten

N.M. Wildiers, Terreinverkenningen. Opstellen over het geestelijk leven
van onze tijd (Davidsfonds-Keurreeks, 58). - Leuven, 1955, 240 pp., ing.
Fr. 68, geb. Fr. 96 (leden: 34 en 48).
In dit boek werden veertien korte publicaties en artikelen verzameld, die de schrijver
heeft gepubliceerd van 1946 tot 1954. Het zijn meestal besprekingen van
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boeken, die van bijzondere betekenis zijn voor het wereldbeschouwelijk denken van
onze tijd. Aldous Huxley, Jean Rostand, P.A. Sorokin, Stefan Andres, Karl Stern,
Simone Weil, Fr. Dessauer, P. Lecomte de Nouy, P. Teilhard de Chardin, Toynbee,
Malraux, Sartre en andere tijdgenoten worden besproken. Een verhandeling over de
encycliek ‘Mystici Corporis Christi’ mocht niet ontbreken in deze reeks, welke een
schets wil bieden van de hedendaagse culturele, filosofische en religieuse
gedachtenstromingen. De schrijver toont een grote openheid voor de edele strevingen
en bedoelingen die ook bij anderszins onaanvaardbare auteurs te vinden zijn. Zijn
uitdrukkelijke bedoeling is immers de katholieken in te leiden in het buiten-kerkelijk
denken, en zo te verhelpen aan datgene, waarin hij de ‘grootste bedreiging ziet,
waaraan het Christendom op onze dagen is blootgesteld’, nl. ‘de vervreemding tussen
Christendom en cultuur’ (blz. 9). De karakterisering van de verschillende auteurs is
dan ook begrijpend en voor zover mogelijk instemmend, en de critiek wijst eerder
op de onvolkomenheid van waardevolle inzichten dan op zuivere ‘dwalingen’,
waardoor men zich al te gemakkelijk van andersdenkenden afmaakt. Men hoeft niet
steeds even ver als de schrijver met de besproken auteurs ‘mee te gaan’, om niet uit
de lectuur van dit boek op een aantrekkelijke wijze veel te leren over het denken van
onze tijd.
F. De Raedemaeker

Literatuur
Jaap Romijn en Bert van Aerschot, Vandaag II. Nieuw werk van
Nederlandse en Vlaamse schrijvers. - Bruna, Utrecht; Helicon, Antwerpen,
1954, 320 pp., geïll., Fr. 40.
Deze recensie verschijnt laat. Wellicht komt er binnenkort alweer een ‘Van daag
III’. Dat kunnen we dan alleen maar toejuichen. Want deze pocketbooks bieden een
interessant overzicht van wat er vandaag de dag zoal te plukken is in de wel eens
wat verward groeiende tuin der Nederlandse letteren. Bekenden en debutanten
ontmoeten wij er (toch wel zeer willekeurig gekozen!). Alleen ‘avantgardisten’ (maar
wat komen Anthonie Donker, G. Walschap, A. Roland Holst, ja, U. v.d. Voorde en...
Minister-President Drees hier dan doen?). Zuid en Noord, en zelfs Zuid-Afrika, zijn
vertegenwoordigd. Het interessantste heb ik gevonden: de verhalen van Piet van
Aken (‘Tobias sterft’) en van Ivo Michiels (een uittreksel uit ‘De Ogenbank’), en
het toneelspel van Toñe Brulin (‘Schimmen’); het meest dwaze: de cartoons van
Lucebert en de bijdrage van Bert Schierbeek.
Paul van Meer

Classiques du XXe siècle: 16: M. Beigbeder, André Gide; 17: R. Bodart,
Charles Plisnier; 18: G. Bordonove, Henry de Montherlant; 19: V.H.
Debidour, Jean Giraudoux; 20: L. Christophe, Emile Verhaeren. - Edit.
Universitaires, Parijs-Brussel, 1954-55, 129 - 141 - 146 - 129 en 141 pp.
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De reeks van de ‘klassieken’ onzer eeuw groeit met vaste regelmaat. Voor een
kennismaking met Gide is het werkje van Beigbeder best geschikt. Hij toont ons de
mens in al zijn complexiteit en onderzoekt uit welke bron het werk ontstond, de
inzichten die het meedeelt, de kunstopvatting die er aan ten grondslag ligt en zijn
blijvende waarde. In Plisnier werd Bodart vooral getroffen door de hang naar God
die woelt in hart en verstand. Bordonove die hem voor een der grootste schrijvers
houdt, vindt in de vele afwisselende houdingen en gezichten van Montherlant een
duidelijke eis naar eenheid; op zijn studie volgen een dertigtal keurbladzijden.
Debidour tekent een geslaagd portret van Giraudoux en gaat in dit werk op zoek naar
de thema's.
In Belgische en Franse literaire kringen wordt dit jaar het eeuwfeest gevierd van
Verhaeren's geboorte. Bij deze gelegenheid schreef L. Christophe een interessante
studie over de persoon en het werk van onze grootste franstalige dichter.
J. Dax

Jean Steinmann, Pascal. - Edit. du Cerf, Parijs, 1954, 448 pp.
Dirk Vasina, Pascal. - Sheed & Ward, Antwerpen, 1954, 264 pp., geb. Fr.
165 (leden Graalboekerij: Fr. 110).
J. Steinmann schrijft over Pascal alsof hij in een blijvende intimiteit met hem leeft
zodat alle twistpunten van uit het leven zelf schijnen te worden opgelost. Hier krijgen
we de gehele Pascal: zowel de geleerde als de essayist en apologeet, zowel de
mondain-verstrikte (die we zo weinig kennen) als de asceet en de heilige. Deze
levensnabijheid en veelzijdigheid geeft aan dit werk een grote aantrekkelijkheid, te
meer daar telkens, soms
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met enige scherpheid of bitsigheid, stelling wordt genomen in betwiste verklaringen
of interpretaties en ook tegen vroegere biografen. De biografie is gekristalliseerd
rond enkele kernpunten: bv. la nuit du 23 novembre, wat de aanleiding was voor
deze publicatie, 1954 zijnde het derde eeuwfeest van deze hoge gebeurtenis in Pascal's
leven (In Etudes verscheen intussen in 1954 een hoogstbelangrijk commentaar
hiervan, die meerdere verbeteringen of aanvullingen van Steinmann's verklaring
geeft). Les Provinciales vormen een voornaam hoofdstuk (veel gegevens omtrent de
uiterlijke propaganda en atmosfeer er van). Waarom bij ‘le scandale des casuistes’
nog de fabel herhalen: ‘Puisque... Sa majesté voulait conserver ses maîtresses et
communier à Pâques, comment son confesseur pouvait-il s'arranger pour ne pas lui
refuser l'absolution? (p. 151) (zie Nouv. Revue Theologique, 1955, pp. 61-70); De
nieuwe belichting van ‘les Pensées’ geeft hiervan een beter inzicht. S. heeft de tendenz
Pascal zoveel mogelijk los te maken van Port-Royal en dit zelf te distanciëren van
het jansenisme. Zijn reactie lijkt ons te sterk. Het laatste, zeer verrijkende, deel, heet:
Le dialogie avec Pascal: hoe heeft men in de loop der tijden Pascal gezien en
begrepen? - Alles samen een verheffend boek, dat klaarheid brengt en verzoent.
Onze verdienstelijke Vlaamse essayist en dichter Vansina liet van zijn kant een
Pascal-boek verschijnen, dat blijkens een nota op p. 249 in de jaren 1944-48 moet
klaargemaakt zijn. Dit werk getuigt van een ontzaglijke voorarbeid, die de S. in staat
stelt, Pascal in zijn volle persoonlijkheid te doorpeilen en in zijn tijd en milieu terug
te plaatsen. Het is een ondankbare taak voor een ‘vreemdeling’, zich in het Franse
tijdsgewricht der bewogen 17e eeuw in te leven, en een historisch bepaalde figuur
als Pascal in het zuivere perspectief te belichten. Vansina is, kunnen we zeggen,
hierin prachtig geslaagd, al zal men, vooral aan de hand der laatst verschenen literatuur
hier en daar correcties kunnen aanbrengen. Hij heeft ongelijk gehad, om wille van
de vlotheid van het verhaal, de chronologische aanduidingen niet beter en veelvuldiger
voluit aan te geven (de chronologische tabel achteraan vergoedt dit niet). De tweede
helft (p. 141 s.) vertoont niet de gewenste overzichtelijkheid van verhaal en
uiteenzetting, omdat de historische draad ontbreekt. De psychologische interpretatie,
waaraan S. heel zijn ziel en aanvoelingskracht heeft gewijd, lijdt wellicht te veel aan
dichterlijke dramatisering en philosophische beschouwing, waar men liever de
historische realiteit voor haarzelf wilde horen spreken; ook steunt ze al te sterk op
de intuïties van Bremond, die niet altijd door voldoende eruditie worden
onderschraagd. Er zijn ten slotte meerdere slordigheden, die onaangenaam aandoen
(Bremond heet altijd Brémond; de Sacy heet nu eens de Saci dan weer De Saci; S.
spreekt van Vincentius à Paolo of a Paolo; het Latijn heeft het erg te verduren, p.
133, 139; p. 148 moet wel egeo naast ego gelezen worden, nietwaar; in het Nederlands
spreekt men van Arnobius, Epictetus; Augustijnen is niet hetzelfde als augustinianen
enz.). Deze kleinigheden doen niets af aan de hoge waarde van deze, naar we menen,
eerste Nederlandse Pascal-monographie, waarvoor we de schrijver dankbaar zijn.
A. Ampe

Fr. Mauriac, Steen des aanstoots, vert. L. Thijssen (Olijftakreeks). Lannoo, Tielt, 1955, 202 pp., ing. Fr. 63, geb. Fr. 86.
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In dit boek werden enkele essays en toespraken gebundeld, door de grote Franse
auteur bij verschillende gelegenheden geschreven of gehouden. Rechtstreeks of
onrechtstreeks handelen ze over het katholicisme, meestal in dat curieuze mengsel
van polemische bewogenheid en supreme rust, van vrijmoedige kritiek en rechtzinnige
onderdanigheid, van ergernis en eerbied, dat kenmerkend mag genoemd worden voor
vele gelovige letterkundigen die de laatste jaren over Kerk en christendom schreven.
Vergelijkt men Mauriac met de meer typische essayisten onder deze schrijvers
(Mounier bijvoorbeeld, en in zekere mate ook Görres), dan valt het op, hoe het
indringend psychologisch vermogen, dat de grote kracht uitmaakt van zijn oevre als
romancier, hem als essayist veeleer parten speelt. Doelend op zijn literair-kritisch
werk, zei Prof. De Trooz eens heel gevat: ‘il a pascalisé Racine, et il al mauriacisé
Pascal.’ In dezelfde zin zou men kunnen zeggen, dat hij het katholicisme
‘verpsychologiseert’ en subjectiveert. Zijn voorliefde voor het paradoxale en welhaast
contradictorische, de ijver waarmee hij zich tot kampioen maakt van schier hopeloze
en zogezegd overwonnen standpunten, kunnen wel boeien, maar vervalsen enigszins
de objectieve visie op de kern van de zaak.
Dit alles belet niet, dat de gevormde
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lezer hier veel stof tot overweging zal vinden. Banaal is Mauriac nooit, en de
geestesstromingen van onze tijd vinden bij hem soms een uitermate pregnante
weerklank. De vertaler heeft zich met blijkbare vlijt gekweten van de taak, om het
briljante Frans in een fatsoenlijk Nederlands om te zetten.
F. De Graeve

Hendrik de Vries, Gitaarfantasieën. - Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1955, 44 pp.
Hendrik de Vries, de Groningse dichter, heeft een goede naam in de kring der
Nederlandse dichtliefhebbers. Hij heeft zich veel met Spaanse poëzie bezig gehouden
en verwierf een zekere roem met zijn copla's. De titel van deze bundel
Gitaarfantasieën herinnert nog enigszins aan zijn Spaanse voorkeur. Het zijn
wonderlijke fantasieën, geschreven in een straffe, kervende, beeldende taal. Hij deelt
ze in in Idyllisch, Reflectief en Balladesk. Alles blijft gehuld in een droomsfeer,
zonder heldere bewustheid, inderdaad gitaarfantasieën, opgerezen door en aan de
hand van de gitaarklanken.
J. v. Heugten

Tore Hamsun, Knut Hamsun, mijn vader. Vert. van J. Roeland-Vermeer.
- De Vlijt, Antwerpen, 1954, 442 pp., geïll., geb. Fr. 195.
Een boek van de zoon over de vader aan wie na de ‘kunstmatige stilte’ na de oorlog
- om een uitdrukking van de Noren zelf te gebruiken - in Noorwegen en in het
buitenland opnieuw alle waardering en eer te beurt is gevallen voor al het schone dat
Knut Hamsun in een halve eeuw heeft gepubliceerd.
De grote Noor treedt levend op de voorgrond met zijn hoedanigheden maar ook
met zijn gebreken en het boek is dan ook, voor zoverre hier mogelijk was, ons inziens
objectief geschreven. Wat inhoud en illustratie betreft is het ongetwijfeld een
belangwekkend document dat ons een rijk mensenleven schetst dat heel anders is
dan datgene wat men tot dusver van hem had gemaakt.
Piet Schepens

Dr J.C. Brandt Corstius, Idylle en Realiteit. - J.M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1955, 119 pp., f 6.90.
De auteur van dit werkje heeft een poging gedaan Elisabeth Maria Post, de achttiende
eeuwse schrijfster, in haar levenssfeer en omgeving te plaatsen, haar werk te zien in
verband met de Europese litteratuur van die tijd. Meer dan een of ander vers van
haar in een bloemlezing zullen de meeste Nederlanders, ook de liefhebbers der
litteratuur, wel niet gelezen hebben. Brandt Corstius is genoeg belezen in de litteratuur
van en over die tijd om een lezenswaardig boekje over haar samen te stellen. E.M.
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Post is slechts een figuur van de tweede rang en zo kan haar beeld geen aanspraak
maken op een scherpe belichting. Brandt Corstius is zich dit alles bewust en tracht
haar geen betekenis toe te kennen die zij niet bezit. Het is een goede, accurate en
verantwoorde studie over deze schrijfster die in haar tijd enige bekendheid genoot.
J. v. Heugten

Windroos Serie.
Windrozen per Bos. Een bloemlezing uit de Windroos 1950-1955.
Leo Herberghs, Met aarden vingers.
Nico Scheepmaker, Poëtisch Fietsen.
Uitgeversmaatschappij Holland, Amsterdam, 1955.
Ad den Besten heeft een kleine bloemlezing samengesteld uit gedichten die in de
serie De Windroos tussen 1950 en 1955 verschenen zijn of spoedig verschijnen
zullen. De gedichten werden uitgekozen door de dichters zelf. Dit bundeltje biedt
dus een vrij goed extract, of, zo men wil, een overzicht van wat de laatste jaren aan
poëzie werd gepubliceerd. Dichten is tegenwoordig iets anders dan vroeger. Het is
het neerschrijven van invallen, grillen, ongewone verbeeldingkjes of vergelijkingen,
van clowneske gedachten of gevoeligheden, kortom, het is geen plechtig-emstige
bezigheid meer, maar een spel van de geest, vaak een spelen met woorden en klanken.
Dit geldt van de meer extremen; er zijn ook dichters onder, die traditioneler paden
bewandelen. Een dezer is
Leo Herberghs, een Limburger, wiens zwaarmoedige verbeeldingen aan Hölderlin
verwant zijn. Zijn psalmodische, gedragen rythmen verplaatsen ons ineens buiten
het dartele sportveld der gangbare poëten van de Windroosbloemlezing, waarin hij
overigens ook vertegenwoordigd is.
Nico Scheepmaker eindigt zijn bundeltje met:
Ik wil poëtisch fietsen
met mijn handen
los van het stuur
poëtisch!
Er is in zijn verzen meer van deze fietskunst dan van dichtkunst te ontdekken.
J. v. Heugten
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Cultuurleven
Johan Schwencke, Tweehonderd Nederlandse grafische kunstenaars
sedert het einde der negentiende eeuw. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam-Antwerpen, 1954, 171 pp., geïll., f 12.50.
Dit nieuwste boek van Johan Schwencke is een practische en uitstekende samenvatting
van zijn rijke kennis en ervaring op het gebied der grafische kunst. Reeds vele jaren
heeft de heer Schwencke zich verdiept in de schoonheid van de grafiek en in die
lange tijd zijn talloze fraaie en belangrijke prenten aan zijn oog voorbijgegaan. Zo
leerde hij ook vele kunstenaars kennen, en over deze meesters in de zwart-wit-kunst
komt dit boek ons uitvoerige inlichtingen geven. De auteur heeft in dit werk
tweehonderd biographieën van grafische kunstenaars verzameld, en bespreekt er in
de uitvoerige inleiding nog terloops enige tientallen. Wij lezen vele bijzonderheden
over het leven en het werk van de verschillende kunstenaars en maken tegelijk, door
middel van goede illustraties, ook kennis met hun kunst.
Met grote liefde heeft Johan Schwencke dit alles bij elkaar gebracht, en hij weet
het ook met overtuiging voor te dragen.
De uitgever zorgde voor een fraaie uitvoering, zoals wij dit gewoon zijn van de
Wereldbibliotheek.
C. de Groot

Paul Schurek, Begegnungen mit Barlach, Ein Erlebnisbericht. Rufer-Verlag Gütersloch 1954, 240 pp., 8 houtsneden en 32 pl., geb. DM.
10.50.
Niet over de kunst maar over de kunstenaar gaat het boek van P. Schurek, een
dramaturg en vriend van E. Barlach. Het is gegroeid uit het ‘Erlebnisbericht’ dat de
auteur in 1946 heeft uitgegeven. In deze nieuwe uitgave echter put Schurek niet
alleen meer uit persoonlijke ervaringen. Het beeld van Barlach heeft hij verbreed en
uitgediept door de studie van zijn dramatisch oeuvre, de lectuur van zijn brieven en
het getuigenis van verscheidene tijdgenoten van de grote beeldhouwer.
Een suggestieve stijl en een knap vertellerstalent maken van deze eerste
Barlach-biografie een waardevolle aanvulling op de uitgave van zijn brieven, vroeger
in Streven besproken. Op een critische studie van het werk van deze expressionistische
kunstenaar moeten wij nog wachten.
G. Bekaert

Kunstambachten en Kunstnijverheden in West-Vlaanderen. - Provinciaal
comité van kunstambachten en kunstnijverheden in West-Vlaanderen,
Assebroek, 160 pp., 100 ill., gen. Fr. 90, geb. Fr. 120.
Het was een gelukkig initiatief van de nijvere provincie West-Vlaanderen als stimulans
voor de beoefening en de verspreiding van de kleinkunst dit schitterende album uit
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te geven. Een knappe inleiding, waarin het belang van de siervoorwerpen in het
alledaagse leven wordt aangetoond, gaat vooraf aan een honderdtal voortreffelijke
illustraties. Uiteraard zijn deze nogal uiteenlopend. Misschien ware een duidelijker
richting en een scherpere verantwoording zelfs voor een officieel orgaan niet verkeerd.
Voor een onbevangen lezer is het opvallend hoe praktisch alleen nijverheden uit
het Brugse in dit album vertegenwoordigd zijn. Heerst er dan werkelijk zo'n
concentratie rond de hoofdstad van deze provincie?
G. Bekaert

Daniel-Rops, Comment on batissait les Cathédrales. (‘Visages de l'Eglise’
1). - Le Centurion Parijs, 1955, 117 pp., 15 pl.
Zoals hij alleen dit vermag heeft Daniel-Rops in een meesterlijke evocatie het beeld
geschetst van het middeleeuwse kerkgebouw dat uitgegroeid is tot een symbool.
Achtereenvolgens worden de betekenis, de arbeiders, de geschiedenis, de versiering,
de verspreiding van de kathedraal belicht. Nieuws zal een vakgeleerde er niet in
vinden. Alleen zal hij kunnen benijden dat een leek in een geestesflits sommige zaken
zeggen kan waarvoor hij sinds lang en moeizaam een formule zocht.
G. Bekaert

L. Schammel, De Sint-Michielskerk te Leuven. - E.H.L. Schammel, St
Michielsstraat, 9, Leuven, 1955, 136 pp. waarvan 40 ill., ing. Fr. 60, geb.
Fr. 100.
Wie ooit Leuven bezocht kent de in haar aard enig mooie barokke gevel van de
Sint-Michielskerk die op het hoogste punt van de stad rijst. De Zeereerwaarde Heer
Pastoor van deze, in 1650 begonnen, in 1660 voltooide, oud-Jezuietenkerk, heeft een
keuze van 40 uitstekende reproducties van de schatten die voor zijn gelovigen prijken
verzameld en met bondige aantekeningen verrijkt. Een pretentieloos en aardig boekje.
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A. Leroy, Histoire de la peinture religieuse. - Amiot-Dumont, Parijs, 1954,
233 pp., geïll.
Dit nieuwe werk van A. Leroy is een typisch seriewerk, zonder inspiratie geschreven,
alleen omdat het zijn plaats moest innemen in de ‘Bibliothèque catholique’. Leroy
kent zijn vak en geeft blijk van een merkwaardige belezenheid. Op de wetenschap
van dit boek valt dan ook niet veel af te dingen. Hoewel de auteur blind is voor
sommige uitingen van de primitieve en moderne kunst, toch zijn de maatstaven van
beoordeling binnen het klassieke renaissanceperspectief tamelijk breed aangelegd.
Alles wordt echter, enigszins naïef, van de vrome kant gezien.
G. Bekaert

S.A. Vosters, Spanje in de Nederlandse Litteratuur. Academisch
Proefschrift. - Paris, Amsterdam, 1955, 147 pp.
Deze Nijmeegse dissertatie heeft het eigenaardige dat zij niet, zoals dissertaties
gewoonlijk doen, een bepaald, afgerond en wel omschreven onderwerp min of meer
afdoend behandelt, maar meer een greep is in het algemene. De auteur beschouwt
en beschrijft de wijze, waarop ‘Nederlandse schrijvers in de loop der eeuwen Spanje
en vooral de Spanjaarden hebben voorgesteld en beoordeeld’. Daarbij heeft hij zich
in hoge mate moeten beperken en zeer veel buiten beschouwing moeten laten. De
studie is vlot en onderhoudend geschreven en de auteur heeft een onmenselijk aantal
boeken, tijdschriften en uitlatingen moeten consulteren. Toch zou het proefschrift
aan belangrijkheid gewonnen hebben, geloven wij, zo de schrijver een beperkter
sector en deze volledig behandeld had.
J. v. Heugten

G.H. Hamilton, The Art and Architecture of Russia (The Pelican History
of Art). - Penguin Books Ltd., Harmondsworth, 1954, XXII-320 pp., 180
pl., 26 fig., 27 × 18,5 cm, geb. sh. 42/-.
Sinds de grote werken van Ainalow, Alpatow-Brunow, Kondakow, Schweinfurth,
Wulff, e.a., die rond de dertiger jaren verschenen, is de geschiedenis van de Russische
kunst met rasse schreden vooruit gegaan. Nieuwe kunstwerken werden ontdekt en
gerestaureerd; de verdere exploratie van de omliggende kunstgebieden wierp
menigmaal een nieuw licht op tal van betwiste problemen, zoals b.v. het ontstaan en
de evolutie van de verschillende scholen of van bepaalde iconographische typen in
de oude Russische kunst.
In dit nieuwe werk, met zorg uitgegeven in de bekende reeks Pelican History of
Art, geeft George Heard Hamilton, professor aan de universiteit van Yale
(Connecticut, U.S.A.), een synthetisch overzicht van de Russische kunst vanaf haar
ontstaan tot aan de revolutie van 1917. In chronologische orde doorloopt de schrijver
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achtereenvolgens: de periode van Kiev, de ikonenschildering tot in het midden van
de zestiende eeuw, de Moskouse, het Petersburgse en het moderne tijdvak.
De Sovjet-kunst wordt niet behandeld. Ook de artistieke prestaties van het ‘andere’
Rusland, dat van de emigratie, die in het geheel van de moderne Europese kunst een
vrij belangrijke plaats innemen, werden niet vermeld. In de hoofdstukken over de
oude Russische kunst werden, wellicht bij gebrek aan plaats, de miniatuur, het email
en het stikwerk weggelaten.
Het werk is vlot geschreven; af en toe zelfs boeiend. De schrijver heeft zich op
een gelukkige wijze beperkt in de keuze van de te bespreken kunstwerken. Zijn
analyse daarvan is scherp en helder, vooral de ontleding van de klassieke ikonen uit
Nowgorod en Moskou is uitstekend.
Opvallend is het hoe weinig plaats werd gegund aan de beeldhouwkunst, zowel
aan de oude relief-sculptuur van het Wladimir-Suzdal-gebied, als aan de modernen.
Verdiende b.v. de geniale beeldhouwer Antokolski niet meer dan een korte
vermelding? Naar onze mening is ook de studie van de ikonen te beperkt. De schrijver
heeft zich gehouden aan de verzamelingen van de Russische musea, zoals ze door
Kondakow, Lichatschev, e.a. werden bestudeerd en uitgegeven. In de steeds talrijker
wordende ikonencollecties van Westelijk Europa en van de Verenigde Staten van
Amerika bevinden zich echter tal van meesterwerken van de eerste rang. Ze werden
reeds herhaalde malen geëxposeerd of uitgegeven (we denken b.v. aan de werken
van Schweinfurth-Schneider en van Ouspensky-Lossky), en mochten wel definitief
worden opgenomen in een synthese van de Russische ikonenkunst.
Schrijver en uitgever hebben zich ijverig bemoeid om degelijk illustratiemateriaal
te verzamelen. Dat zij daarin niet ten volle slaagden zal niemand verwonderen die
kennis maakte met de gebrek-
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kige Russische kunstuitgaven en met de moeilijkheid om uit Rusland directe foto's
te verkrijgen.
Deze enkele bemerkingen doen natuurlijk niets af aan het feit dat dit werk in
degelijkheid voor geen van zijn voorgangers hoeft onder te doen. Het boek van
Professor Hamilton biedt ons inderdaad een rijke en originele synthese van een nog
al te weinig gekende kunst, die behoort tot de grootste en vruchtbaarste van de wereld.
E. Voordeckers

Geschiedenis
Mich. Freund, Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten. Geschichte
des zweiten Weltkrieges in Dokumenten. I: Der Weg zum Kriege.
1938-1939. - Herder, Freiburg i.B., 1953, XII-474 pp., geb. D.M. 28, - (bij
subscriptie D.M. 25.-).
De laatste jaren zijn tal van mémoires en monografieën verschenen, die alle om een
of andere reden eenzijdig zijn. Natuurlijk zijn tal van belangrijke documenten nog
ontoegankelijk: pas na vijftig jaar krijgen wij inzicht in de archiefstukken der staten:
en vóór privé-archieven opengesteld worden, duurt het soms verscheidene generaties.
Anderzijds zijn, mede door de nederlaag van Duitsland en door de vijandschap tussen
de Atlantische mogendheden en de U.S.S.R., zoveel stukken bekend geraakt, dat ons
oordeel blijkbaar niet belangrijk meer zal gewijzigd worden.... indien wij althans
kennis kunnen nemen van hetgeen kenbaar is.
De bedoeling van de auteur is in drie banden de geschiedenis van de tweede
wereldoorlog tot op onze dagen toe, weer te geven en dan elk jaar een aanvullende
band te publiceren. In deze band die gaat van de Anschluss van Oostenrijk tot de
bezetting van Praag, toen de oorlog onvermijdelijk werd, citeert de auteur 199
documenten volledig. Maar hij verbindt deze stukken met een doorlopend verhalende
tekst waarin duizenden andere documenten en boeken verwerkt zijn. Dit geeft het
voordeel van tegelijk een geschiedkundige synthese te bieden en toch de twee derden
van het boek aan originele teksten te wijden. Over de keuze kan men steeds vitten,
maar dat sommige van de belangrijkste stukken ontbreken kan men bezwaarlijk
beweren.
Het tweede deel van deze degelijke geschiedenis in documenten wordt voor deze
zomer aangekondigd.
M. Dierickx

S. De Smet, S.J., Geheim Aanbod. Leonardus Lessius 1554-1623. Illustratie
door A. Van Doren. - Bibliotheca Alfonsiana, Leuven, 1955, 50 pp., Fr.
25.
Naar aanleiding van de vierhonderdste verjaardag van Lessius' geboorte werd te
Leuven, waar de grote moralist en theoloog doceerde, een academische sessie
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gehouden, en te Brecht, zijn geboorteplaats, vond een grootse viering plaats. De
ervaren en fijnvoelende organisator van de Lessius-tentoonstelling en de charmante
causeur op de Brechtse feesten heeft het bewogen leven van de invloedrijke professor
en schrijver in dit kleine boekje neergelegd. Het is met zoveel tact en humor en met
zoveel kennis van zaken opgesteld, dat wij slechts kunnen wensen eens een waardige
biografie van onze beroemde landgenoot door dezelfde auteur te zien schrijven.
M. Dierickx

L. Jadin, Le Cardinal Thomas-Philippe d'Alsace, archevêque de Malines
et le Saint-Siège. Correspondance tirée des Archives du Vatican. 1703-1759
(Bibl. Inst. hist. belge de Rome, fasc. VI). - Algemeen Rijksarchief, Brussel,
1953, 760 pp.
Thomas Philippe d'Alsace, geboren te Brussel in 1679, studeerde filosofie en theologie
te Keulen en te Rome aan de Gregoriana. Hij was candidaat voor de bisschopszetels
van Brugge en Ieper maar werd in 1716 aartsbisschop van Mechelen en in 1719
kardinaal. Hij stierf na een lang episcopaat in 1759. In dit boek publiceert L. Jadin,
in résumé, 596 brieven gewisseld tussen de aartsbisschop en Romeinse
correspondenten vooral kardinalen; een enorm groot aantal vergeleken bij de
correspondentie van de andere bisschoppen. Daarom juist heeft hij deze brieven op
zij gelegd toen hij zijn Relations des Pays-Bas, de Liège et de Franche-Comté avec
le Saint-Siège uitgaf (Zie Streven, VII1, 1953-1954, 94-95).
In 1713 had Clemens XI in zijn bul Unigenitus 101 stellingen van de Jansenist
Quesnel veroordeeld. Voortdurend schrijft de vurig anti-jansenistische kardinaal
over de houding van de Zuidnederlandse clerus tegenover de bul, en ook over de
lange weerstand van de Franse kardinaal de Noailles, aartsbisschop van Parijs, en
van vele Noordnederlandse priesters, wat aldaar ten slotte tot het schisma van
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Utrecht zou leiden. In deze brieven gaat het ook over Hoynck van Papendrecht's
Geschiedenis van de Kerk van Utrecht, over de nuntii en internuntii, over de
immuniteit en de legeraalmoezeniers, over kloosters en over het hele kerkelijke leven
in de Lage Landen.
In een uitvoerige Inleiding van 80 bladzijden heeft de auteur al deze kwesties klaar
en overzichtelijk behandeld, vóór hij de documenten publiceert. Een register van 57
bladzijden verhoogt aanmerkelijk de waarde van dit boek. Voor de kerkgeschiedenis
van de Nederlanden in de eerste helft der 18e eeuw, zowel Noord als Zuid, is dit een
onmisbaar boek.
M. Dierickx

Heinrich Scharp, Het Einde van Europa? Nederl. vert. door G.W. van
Hees. Woord vooraf door Dr K.J. Hahn (Standaard-boekerij o.r.v. Prof.
Dr J.H. Nota S.J.). - Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem, s.d. (1955), 204
pp., geb. f 6.90.
Bij het bespreken van de Duitse uitgave (Streven, VII1, Januari 1954, p. 398) drukten
wij de wens uit dit magistraal boek zo vlug mogelijk vertaald te zien. De auteur is
er in geslaagd 28 eeuwen Europese geschiedenis samen te bundelen, gezien van uit
onze tijd en met onze probleemstelling. Dr K.J. Hahn schreef een Woord vooraf, of
moeten wij het een vlammend pleidooi noemen voor Europese bezinning? Wie met
het lot van Europa begaan is, en een dieptezicht op het probleem wil hebben, kan
moeilijk een beter boek vinden.
M. Dierickx

Canisius Janssen, O. Carm., Carmelkluis en Carmelwereld. Historische
schets van de Orde van de Broeders van O.L. Vrouw van de Berg Carmel.
- Paul Brand, Bussum, 1955, 209 pp., f 5.90.
De schrijver kondigt in zijn Voorwoord dit boek aan als ‘niet meer dan een schets,
een inleiding, geschreven op grond van de tot nu toe bekende gegevens’. Achter deze
bescheidenheid steekt echter een omvangrijke, eerlijke en nuttige arbeid. De vele
personen en gebeurtenissen, waarvan dit boek verhaalt, zijn kort maar verdienstelijk
geplaatst in het licht van de algemene of landelijke Kerkgeschiedenis. Bijzondere
aandacht is besteed aan de Nederlandse Carmelieten, die én voor de herleefde orde
én voor het katholieke leven in ons vaderland grote betekenis hadden. We hadden
hier graag meer uitvoerigheid gezien; wij missen b.v. de initiatieven van de Osse
Carmel voor de liturgie.
‘Nooit is de Orde in het rustig bezit gebleven van haar Elias-, Maria- en in latere
eeuwen, haar scapuliertradities’ (blz. 59). Ook hierover zou men graag meer horen;
schrijver wipt nogal snel, pieus en welwillend tegenover andersdenkenden (blz. 136)
over deze kwesties heen.
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Het voornaamste in dit boek is de uiteenzetting over het Carmelideaal: verbinding
van contemplatie met apostolische werkzaamheid. De grote mystieken en hun
geschriften zijn raak getypeerd. De menselijke zwakheden, die ook in de heiligste
Orden voorkomen, worden niet verdoezeld.
Of het register - in een boek als dit toch zeer belangrijk - wel met de nodige zorg
is gemaakt, schijnt twijfelachtig. De grote en de kleine Theresia b.v. zoekt men er
te vergeefs, terwijl toch aan de eerste de nodige aandacht werd gegeven.
Historici, musicologen, kunstenaars (en wie al niet) zullen in dit boek allerlei
verrassingen ontdekken.
J. Tesser

Prof. Dr Zacharias, O.F.M. Cap., Godsdienst en Kerk in de Sovjet-Unie.
- Katholiek Archief, Heemstede, z.j., (1955), 126 pp.
Na een voortreffelijke inleiding, waarin schr. de beginselen van het Marxisme over
godsdienst en de methodes der marxistische godsdienstvervolging uiteenzet, biedt
hij in deze rustige en zakelijke brochure een historisch overzicht over de lotgevallen
der Russisch-Orthodoxe Kerk, die door de bolsjewistische revolutie van 1917 werd
overvallen op een ogenblik dat zij zich aan het vernieuwen was en amper twee dagen
het patriarchaat had hersteld. De verschrikkelijke lijdensgeschiedenis der Russische
Kerk, de moeilijke en nog moeilijk te beoordelen gedragingen der (c.q.
plaatsvervangende) patriarchen, de mildere houding der regering en de zeer
patriotische houding van de Kerk, de herleving der atheïstische propaganda en zovele
andere uiterst belangrijke en interessante kwesties worden door de Nijmeegse
hoogleraar weliswaar met minder zwier, maar toch met heel wat meer competentie
en uitvoerigheid behandeld dan door Zischka in zijn pas vertaald Alarm voor het
Avondland.
Een beredeneerde literatuurlijst is aan dit aan ieder aanbevolen werk toegevoegd.
We hadden deze lijst, voorzover
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het Nederlandse boeken betreft, graag uitvoeriger gezien opdat de lezer zou weten
wat hij te verwachten heeft van boeken als die van Dr Fetter en Dr Hendrix.
J. Tesser

Dr M.Th. uit den Bogaard, De Gereformeerden en Oranje tijdens het
eerste stadhouderloze tijdperk (Historische Studies uitgegeven vanwege
het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, III). J.B. Wolters, Groningen-Djakarta, 1955, 258 pp., f 8.90.
Schrijver heeft er naar gestreefd nadere nuances aan te brengen in de traditionele en
in hoofdzaak juist gebleken opvatting dat de Gereformeerden echte Oranjeklanten
zijn geweest. Hij toont duidelijk aan dat de godsdienstige motieven, althans bij de
leidende figuren niet steeds en vaak niet op de eerste plaats beslissend waren.
Buitenlandse en binnenlandse politiek, maatschappelijke en politieke positie, tolerantie
tegenover Remonstranten, Socinianen en Cartesianen van de zijde der regenten, soms
broodroof en gezagsmisbruik, al die factoren spelen een rol. Schrijver heeft ruim
gebruik gemaakt van vissers-, ‘veenboers’- ‘gebuyren’- en andere ‘'t
saemenspraecken’, die in stromen van de persen kwamen. Zij bevatten de
wonderlijkste exegetische capriolen en geven mede uiting aan angstkwellingen voor
‘Iesuwyten’ en paapse stoutigheden. Herhaaldelijk spookt daarin ook de mening rond
dat katholieken tegenover ketters geen woord hoefden te houden.
Het is de schrijver gelukt bij al die politieke en religieuze kolder het hoofd koel
te houden en er enige alleszins aanvaardbare conclusies uit te trekken. Mag ik
opmerken dat Bellarminus (pag. 60) geen Spanjaard maar een Italiaan was uit
Montepulciano?
J. Tesser

J.B. Dockery, O.F.M., Collingridge. A Franciscan Contribution to Catholic
Emancipation. - Johns. Ltd., Newport, 359 pp., 25 s.
Collingridge werd in 1757 geboren en trad als jongen van zestien jaar in bij de
Franciscanen. Na verschillende verantwoordelijke posten bekleed te hebben in zijn
eigen orde (ook die van Provinciaal), werd hij in 1809 Apostolisch Vicaris van het
Westen, het district rond Bristol. Na dertig moeilijke jaren in dit ambt stierf bisschop
Collingridge op de vooravond van de Katholieke Emancipatie, die hij met veel
wijsheid had voorbereid.
Schr. heeft met veel geduld ieder gegeven verzameld en verwerkt, maar hij is er
niet in geslaagd ons een boeiende biographie te geven. De activiteiten en
moeilijkheden worden tot in detail besproken, en hiermede wordt ons wel een aardig
beeld gegeven van het katholieke Engeland in het eerste kwart van de vorige eeuw,
maar de persoon van de bisschop zelf blijft uiterst vaag. De oorzaak hiervan moet
o.i. gezocht worden in de ietwat zonderlinge compositie van dit boek. Schr. heeft
zijn omvangrijk materiaal niet chronologisch gesorteerd, maar te veel naar het
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onderwerp. Op grondslag van aldus bijeengegaarde gegevens werden hoofdstukken
geschreven over Collingridge als apostolisch vicaris, over diens betrekkingen met
de religieuze orden en congregaties, over zijn herderlijke brieven, over zijn kudde,
de geschiedenis van zijn vicariaat, over zijn persoonlijke correspondentie, enz. Dit
brengt met zich mee dat de lezer geen geordend overzicht van Collingridge's leven
krijgt en de indruk ontstaat dat hij vrij onbarmhartig op en neer geslingerd wordt in
de jaren van Collingridge's bestuur. Niettegenstaande het ruime interessante materiaal
blijft het boek toch onder de maat van een gedegen historische studie.
W. Peters

M. van den Bruwaene, La société romaine. 1: Les origines et la formation.
- Editions Universitaires, Brussel, z.j. (1955), 344 pp., geïll., Fr. 285.
De onloochenbare verdienste van dit werk ligt in het geheel nieuwe standpunt dat
Prof. van den Bruwaene tegenover Rome's oudste geschiedenis inneemt. Door een
meer critisch onderzoek van de literaire bronnen, voornamelijk van Titus Livius,
door vergelijking met de gegevens van godsdienstgeschiedenis, etruscologie, epigrafie
en onomastiek tekent hij een zuiverder beeld van de eerste vijf eeuwen der Romeinse
geschiedenis. Zo rekent hij af met de traditionele geschiedschrijving die de
vergrieksing van de 3e eeuw v. Chr. tot in de vroegste oudheid projecteerde en overal
parallellen met de Griekse geschiedenis zocht. Het duidelijkst blijkt deze strekking
wel in de stoutmoedige omwerking van de etymologie die de schrijver geeft voor de
naam van Jupiter (blz. 47 vlg.). Voor meerdere raadsels, o.m. dat van het ontstaan
van de plebs, geeft dit boek aantrekkelijke verklaringen.
Elk hoofdstuk wordt door een omstandige bibliografie voorafgegaan. Men kan
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wel de bedenking maken dat werken uit het laatste decennium niet talrijk zijn. Zo
zou voor het hoofdstuk over het recht, de posthuum verschenen studie van P. Noailles
over ius en fas (1948) belangrijk zijn geweest.
Dit werk is een waar studieboek, maar de wens van de auteur, het de lezer
gemakkelijk te hebben gemaakt is, mede door de verzorging en de illustraties, ten
volle verwezenlijkt.
F. Van Ommeslaeghe

Psychologie en paedagogie
E. Ringel en W. van Lun, De dieptepsychologie helpt de zielzorger, Nederl.
van Gr. W. van Hees. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1955, 160 pp., ing.
Fr. 66, geb. Fr. 80.
De inhoud van dit boekje beantwoordt ten volle aan zijn titel. Het wordt dan ook ten
sterkste aanbevolen aan alle zielzorgers. Men vindt er natuurlijk geen algemeen
inzicht in het geheel der dieptepsychologie. Dit inzicht veronderstellen de auteurs
bij hun lezer, en is nodig om de soms minder-genuanceerde uitspraken juist te
interpreteren. Maar de schrijvers laten in sprekende voorbeelden uitschijnen hoe de
bevindingen van de therapeut door de priester kunnen te nutte worden gemaakt.
Vooral het laatste hoofdstuk over scrupulositeit is zeer verhelderend en practisch.
(Cfr. bespreking van oorspronkelijke uitgave in Streven, VI, tweede deel, blz. 381).
R. Hostie

Dr E. Minkowsky, La schizophrénie. Nouv. éd. revue et augm. (Bibl.
Neuro-psychiatrique de langue française). - Desclée de Brouwer,
Parijs-Brugge, 1954, 254 pp., Fr. 150.
Dat dit boek vijf en twintig jaar na zijn eerste verschijnen weer opnieuw kan worden
uitgegeven, is wel het beste bewijs van zijn grote waarde. Wie iets afweet van de
phaenomenologische richting in de diepte-psychologie, kent meteen de betekenis
die E. Minkowski in deze richting heeft. Maar dit werk, dat uiterst betrouwbaar is
in zijn wetenschappelijke opbouw, kunnen we ook aanbevelen aan allen die zonder
geschoold te zijn in de bijzondere problematiek van de dieptepsychologie, toch
verlangen kennis te maken met de voornaamste inzichten in de psychopathologie
van schizoïden en schizophrenen. De essentiële verdienste van E. Minkowski is de
afbakening van het schizoïde type en het syntone. Beide worden meesterlijk
beschreven. In deze nieuwe uitgave is een laatste hoofdstuk bijgevoegd, in hetwelk
de auteur de opvatting van zijn vrouw (F. Minkowska over het epileptoïde type
weergeeft. Dit hoofdstuk draagt de titel: Perspectives. Inderdaad het brengt een schets
van wat nog verder moet worden ontleed. We verheugen er ons dan ook om dat een
werk als dit werd heruitgegeven.
R.H.
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Lexikon der Paedagogik. 4 Bde. - Herder-Verlag, Freiburg i/Br., 1952-55,
XXIV pp. - 1196 col.; XX-1239; XXIV-1220: XXII-1095 col en 84 pp.
index, geb. D.M. 56.
Een der grote voordelen van dit werk is de uniformiteit en de coördinatie van de
terminologie en van de wijze van voorstellen, dit niettegenstaande de grote
verscheidenheid der medewerkers. Elk deel begint met een lijst van medewerkers,
daarna komt een lijst der trefwoorden waarbij steeds de naam van de bewerker van
het artikel vermeld wordt. In de verschillende artikelen zelf wordt telkens verwezen
naar aanverwante onderwerpen die de verhandeling vervolledigen; aldus werd èn
plaats gewonnen èn de eenheid van het geheel bevorderd. Met dit lexikon is een
resolute poging gedaan om de paedagogie te vrijwaren tegen een te eenzijdig
verpsychologiseren: theologie, philosophie, anthropologie, psychologie, sociologie
en geschiedkundige illustratie hebben er de plaats gekregen die hun als het ware
organisch toekomt. Het ware daarenboven een vergissing te menen dat dit lexikon
alleen voor de Duitse gebieden echt actueel is: geographisch is eenzelfde universaliteit
nagestreefd als die welke we bij het behandelen der stof hebben gereleveerd. Het
schoolwezen der verschillende landen wordt besproken met zijn voor- en nadelen
en aan niet-Duitse paedagogische tendenzen wordt een ruim deel gegeven. Ten slotte
moeten we wijzen op de werkelijk tot in de praktijk van de paedagogie ingrijpende
aanwijzingen, wat als gevolg heeft dat de leraar in de klas bij het behandelen der
verschillende vakken zich ruimschoots kan laten inspireren.
A. Knockaert

Jean Rimaud, S.J., De l'éducation religieuse. - Aubier, Parijs, 1954, 252
pp., Fr. Fr. 540.
Een reeks voordrachten over de taak van de ouders in de godsdienstige opvoe-
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ding van hun kinderen, gehouden aan het Institut Catholique de Paris gedurende de
winter 1946-1947, zijn in dit boek samengebracht. Uitgaande van de theologische
grondslag van de doopgenade, waardoor de zondige mens herschapen wordt tot een
nieuwe mens met goddelijk leven in de ziel, behandelt P. Rimaud o.a. volgende
kwesties: de godsdienstige gewoonten, het ontwikkelen van de geloofsgeest, het
inwendig leven en gebed, de christelijke opvatting van de zonde, de kennis en liefde
van Christus, de band met de H. Kerk. Al deze onderwerpen worden telkens ontleed
en ontwikkeld volgens de verschillende ontwikkelingsstadia van het kind in verband
met de invloed van de ouders op het godsdienstig leven van hun kinderen. Op
eenvoudige, bevattelijke wijze weet de schrijver diepe en tevens moeilijke zaken
uiteen te zetten en langs verschillende zijden de zeer belangrijke taak van de ouders
te belichten. Telkens opnieuw blijkt dat hier iemand aan het woord is die zijn
beschouwingen grondvest zowel op een grondige godsdienstkennis als op een rijke
ervaring door jarenlange omgang met kinderen. In het boek werd opzettelijk het
direkte van het gesproken woord bewaard; dit vergoed ruimschoots het feit dat
sommige gedachten verschillende malen worden herhaald. Ouders die zoeken naar
een boek, dat met kennis van zaken handelt over het zeer delikate onderwerp van de
godsdienstige groei hunner kinderen, zullen hier vele kostbare raadgevingen en
wenken vinden.
R. D'hont

Annuaire international de l'éducation 1954 (ONU, Bureau International
d'Education, Publ. nr 160). - Unesco, Parijs, 1955, 412 pp., Zw. Fr. 10.
63 landen hebben hun medewerking verleend voor de 16e publicatie van het
internationaal Jaarboek voor Opvoeding (periode 1953-1954). Een globaalstudie
gaat vooraf: het biedt een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen op
paedagogisch gebied, gerangschikt onder enkele hoofden. Daarna volgen de verslagen
van de 63 deelnemende naties, met achteraan een repertorium van de hogere
functionnarissen van de respectievelijke ministeries van Openbaar Onderwijs.
Als algemene tendenzen voor de behandelde periode dienen aangestipt: het
toekennen van hogere credieten aan het onderwijs, de ontoereikendheid van de
gebouwen, vooral te wijten aan de soms ontstellende toename van het aantal studenten,
grote aandacht voor het middelbaar onderwijs, zowel inzake vermeerdering van het
aantal instituten, als betreffende de hervorming van de programma's. Tenslotte zij
vermeld dat een tiental landen gunstige maatregelen hebben getroffen voor de
ontwikkeling van het bijzonder onderwijs.
J.-M. Tison

Romans en verhalen
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Wij rekenen op Kroonstad. - Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1955, 292 pp. Vertaald f 8.50.
Deze in het Duits geschreven roman van iemand die zijn naam verzwijgt, behandelt
de opstand der matrozen van Kroonstad tegen het Sovjet-regiem in 1921. In 1917
hebben deze matrozen Lenin en het Bolsjewisme aan de macht geholpen. Nu, vier
jaar later, komen zij in verzet tegen de dictatuur van Moskou en willen de vrijheden
heroveren, waarvoor zij in '17 gestreden hebben. De auteur is ooggetuige geweest
van deze hopeloze, in bloed en vuur gesmoorde opstand. Het nabij Leningrad gelegen
vestingeiland stond alleen tegenover de gehele Sovjetmacht. De talentvolle auteur
heeft zijn verhaal met grote helderheid en intelligentie gecomponeerd en met warme
menselijke deelname neergeschreven. De centrale figuur, niet van de opstand, maar
van de roman is een matroos van boerenafkomst, een jongen met sterk besef van
recht en onrecht, van goed en kwaad, ruw, maar goedhartig, die met zijn Nastja een
tijdelijke idylle beleeft, doch haar verliest in de eindstrijd. Een boeiende, goed
geschreven roman, ruw en ongeschminkt als het innerlijk dezer opstandige matrozen.
J. v. Heugten

Meesters der Italiaanse vertelkunst, bijeengebracht en vertaald door C.
van Schendel. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1955, 188 pp., f 7.50.
Een zestiental verhalen van bekende en minder-bekende Italiaanse schrijvers heeft
C. van Schendel bijeengebracht in een goede vertaling in deze bundel. Een kort
‘woord vooraf’ geeft enige inlichtingen over de auteurs waarvan werk in dit boek is
opgenomen. Het is een galerij vol afwisseling die de lezer met aandacht zal doorlopen.
Een interessante verzameling.
Joh. Heesterbeek

Streven. Jaargang 8

390

B. Nijenhuis, De familie Heesters. - J.H. Kok, Kampen, 1955, 192 pp., f
4.25.
Men zou als inhoud van dit boek kunnen opgeven: acht maanden - nogal bewogen
maanden - familieleven van het gezin Heesters. Een opmerkelijke eigenschap van
deze familieroman is de losse en vlotte verteltrant waarin dit relaas is weergegeven.
De lezer wordt midden in het Heestersgezin geplaatst, waar hij zich in het begin wat
onwennig voelt, niet het minst door de ietwat geforceerde joviale wijze waarop de
auteur hem de diverse leden der familie voorstelt. Doch deze onwennigheid verdwijnt
naarmate de personen hem beter bekend worden; m.a.w. het al-te-opzettelijk-joviale
laat de schrijver gelukkig in de loop van zijn verhaal achterwege. En hij weet de
lezer mee te doen leven, geïnteresseerd, geamuseerd, met dit gezond, christelijk
familieleven.
Joh. Heesterbeek

Valère Depauw, Nevels over 't Moerven (Davidfonds Gulden reeks, 428).
- Leuven, 1955, 212 pp., ing. Fr. 50, geb. Fr. 78 (leden: Fr. 25 en 39).
Een jonge man, Werner Abeele, zoekt genezing voor zijn ontgoocheld hart op een
hoeve in een gesloten heide-domein. Hij treedt er in contact met de raadselen die
hier rondwaren: de geest van Jonker Rogier, een lady-killer, die jarenlang het goed
en het naburige dorp onveilig heeft gemaakt, houdt de bewoners van de hoeve en
Yolande de Villiers, die met haar vader een villa op het domein bewoont, nog steeds
in zijn ban. Werner zal Yolande, en mèt haar wellicht alle bewoners, uit die greep
verlossen.
Een romantisch gegeven, romantisch verwerkt. ‘Het was, ik ben er mij maar al te
goed van bewust, het was kinderlijk, het was zelfs kinderachtig, en wanneer dit zo
maar neergeschreven wordt of verteld, dan wordt het iets waarover men zich zou
schamen. Maar wie eens het verlangen heeft gehad om het banale, alledaagse leven
te ontvluchten, wie eens heeft gekend de hunker naar datgene wat een mens in
begenadigde ogenblikken soms gegeven is te ontwaren, wie eens alleen, alléén, in
het bos heeft gestaan etc.’ (p. 30). Een zin als deze is typisch èn voor de geest van
dit werk èn voor zijn stijl. De geest: Depauw heeft wel iets heel schoons gezien
misschien, meer nog gevoeld, maar de verwoording ervan, ja, de beleving zelf komt
hemzelf tenslotte nog stuntelig voor, ontoereikend, ontluisterend, zodat het gebeuren
net dàt mist waardoor men er zich helemaal niet meer hoeft over te schamen. En de
stijl: herhalingen van de zinsaanhef als hier komen talloos voor in dat werk (een
typisch specimen is nog het slot). Ze wijzen op de opwelling van het gemoed, de
lyrische inslag van Depauw's schrijfwijze. Depauw is een romanticus van het
volksgemoed. En in dit romantisme moeten we op de koop toe nemen een gemis aan
allerfijnste ‘smaak’ en beheersing.
Paul van Meer
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Reinaert-Reeks. - Arbeiderspers Brussel.
Vier jaar na haar ontstaan is de Reinaert-Reeks reeds aan haar 50e uitgave gekomen.
Op zichzelf al een hele prestatie. De laatste nummers brengen weer enkele grote
namen nader tot ons volkspubliek: ERNST ZAHN, Albin Indergand (no. 45), CH.
BRONTË, Jane Eyre (no. 46), L.N. TOLSTOI, De Kozakken (no. 47), SIGRID
UNDSET, Vigdis Gunnarsdochter (no. 48), F. TIMMERMANS, De Krabbekoker
(no. 49) en T.B. COSTAIN, De Zwarte Roos (no. 50). Een keuze, weer zeer
representatief voor de reeks, die voor de spotprijs van 30 Fr. per nummer, in de
grootste verscheidenheid, het allergeschiktste uit de eigen en uit de wereldliteratuur
in het bereik wil brengen van iedereen. Wat de Arbeiderspers daarmee tot nog toe
bereikt heeft, is ongetwijfeld van een grote opvoedende waarde. Zij verdient dan ook
alle lof en onze steun.
Bijzondere aandacht verdient nog haar ‘Vlaamse Cassette’ (95 Fr.) die, in drie
bandjes, 19e-eeuwse vergeten maar nog lezenswaardige verhalen bundelt van
Conscience, de gebroeders Snieders, R. Loveling, T. Bergmann, Hilda Ram e.a.
Paul van Meer

Frans De Schrijver, Het onverwachte. - P. Vink, Antwerpen, 1955, 197
pp., Fr. 45.
Dit is een kostelijke bundel verhalen, geschreven door een ‘gewone’ brievenbesteller,
die in de ‘letteren’ evenwel geen debutant meer is. Reeds twee romans heeft Fr. De
Schrijver op zijn naam, maar zijn werkelijke kracht schijnt nu toch wel te liggen in
de short story. Die behandelt hij knap, boeiend, sprankelend en zonder enige pretentie.
Een heerlijke vindingrijke verbeelding (in de meest uiteenlopende en onverwachte
situaties leeft ze zich in), een direct en vlot opmerkings- en evocatievermogen, en
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een verrassend levensechte dialoog, waaraan sommige ‘litteratoren’ van bij ons wel
eens een lesje konden nemen. Laat hij maar verder vertellen, deze ‘facteur’, zonder
zijn figuren te veel te laten piekeren, waartoe hij zich soms laat verleiden. Want zijn
vertelkunst is voortreffelijk.
Paul van Meer

T.B. Costain, Helden zonder land of vlag. I: Piraten; II: Met geheime
zending. Vert. H.J. Been (Triomfreeks). - J. van Tuyl, Antwerpen, 1954,
360-276 pp.
We zijn in de 17e eeuw. De slappe Engelse koning Jacobus I heeft een laffe vrede
gesloten met de Spanjolen. John Ward, onverschrokken avonturier en trouw en eerlijk
Engelsman, zet de zeeoorlog alleen voort. Bij de jeugd vindt hij vurige aanhangers,
o.m. de jonge Roger Blease, die zijn vertrouwde luitenant en vriend wordt.
In het tweede deel komt deze Blease geheel op het voorplan. Hij maakt menig
hachelijk ogenblik door en weet steeds op het nippertje aan de dood te ontsnappen
door tussenkomst van een zijner vrienden en vriendinnen. Dit deel leest vlotter dan
het eerste, daar de lange kennismaking met mensen en omstandigheden ons hier kon
bespaard worden.
S., die vooral de aandacht trok met zijn roman De zilveren beker en andere romans,
laat hier nu weer zijn meesterschap blijken op het gebied van de historische
avontuurroman. Steeds is zijn werk doordrongen van een gezond christelijk
geloofsoptimisme. De vertaling en de uitgave zijn goed verzorgd. Om wille van het
gegeven wordt er evenwel zeer licht omgesprongen met menselijke wetten en ....
vrouwen, zodat deze mooie roman niet in ieders handen kan worden gegeven.
E. Vandrepol

Stanislas D'Otremont, Thomas Quercy, vert. door Albe. - De Vlijt,
Antwerpen, 1954, 349 pp., geb. Fr. 135.
In een lange biecht aan zijn jeugdvriend mijmert een t.b.c..-lijder over de dood, strijdt
met zich zelf om een onmogelijke liefde, ontdekt in een zuiverend lijden en door
onverbiddelijke zelfanalyses de verlossende zin van de naastenliefde, en in tastende
schroom Gods verborgen Gelaat. De voorliefde in de Franse cultuur voor het abstracte
woord - schrijver is Belg -; de overgevoelige en tot het uiterste gespannen sensibiliteit
van de borstlijder drukken wel op het hele werk, maar de filosofische diepte en het
gedrongene van de stijl verlenen het een eigen waarde. Toen het in 1953 verscheen,
dachten velen aan een nieuwe opstanding van de oude gedegen traditie uit de Franse
letterkunde.
Moest dit werk vertaald worden? De lezers, die de gedachten uit dit boek
aankunnen, zullen meestal wel het Frans machtig zijn. Elke taal beschikt, als een
orgel, slechts over een beperkt aantal registers. Het blijft daarom een krachttoer de
vlot met abstracta spelende virtuositeit van deze typisch Franse betoogtrant te willen
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transponeren in het gevoelige, concrete, sobere en haast nuchtere Nederlands. Het
hele werk moest als het ware weer van binnen uit herdacht worden. De vertaler is
o.i. al te zeer gebleven bij de loutere weergave van woorden. En dan nog! Waar men
rasechte Franse uitdrukkingen als ‘filtreurs de civilisation’, ‘disponibilité’ en
‘épaisseur humaine’ gaat omzetten in ‘filteraars van beschaving’, ‘beschikbaarheid’
en ‘menselijke dichtheid’ vraagt men zich af, of ‘il traduttore’ niet is geworden ‘un
'tradittore’! Erger nog, waar het ‘argot’-woordje ‘flotte’ ‘vloot’ werd in de plaats van
het even pittoreske en gemoedelijke, en tevens juiste ‘sop’!
P. Fransen

Staf Weyts, Ontmoeting met Denise. - Heideland, Hasselt, 1954, 274 pp.,
ing. Fr. 90, geb. Fr. 120.
Na enkele aanvankelijke onwaarschijnlijkheden verwerkt Staf Weyts hier een vrij
origineel gegeven tot een boeiend en goed gebouwd verhaal. Toch kunnen personages
en gebeurtenissen ons niet geheel van hun realiteit overtuigen: tegenover het gedurfde
van de poging schiet de artistieke vormgeving enigszins tekort, zodat wij op elk
ogenblik voelen dat wij maar ‘in een roman’ zijn. Ook de taal maakt, vooral in de
dialogen, een indruk van onnatuurlijkheid. Niet dat we hier met een onbeduidend
werk te maken hebben: maar het geheel mist die ‘laatste’ overtuigende kracht, die
het verhaal voor ons tot levende werkelijkheid moest maken.
F. Cromphout

Storm Jameson, The hidden River. - Macmillan & Co Ltd., Londen, 1955,
266 pp., sh. 12/6.
Een Engelse captain rijdt luchthartig door Frankrijk, terug naar het grote huis aan de
Loire, waar hij voor zes jaren als contactman van een weerstandsgroep was
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ondergedoken. Terug naar het huis van de Franse leider, Jean Monnerie: een stoere
persoonlijkheid met een meedogenloos doorzicht en een onverbiddelijke ironie.
Robert, de enige zoon van Cousine Marie, die als jonge weduwe het huishouden van
haar neven had overgenomen, was onder de oorlog gestorven, gemarteld door de
Gestapo. Bij de Loire aangekomen in het oude landhuis valt Harvay midden in de
tragedie van de haat en de repressie. In weinige dagen blijkt toevallig, dat een van
de familieleden uit lichthartigheid en behaagzucht Robert had aangegeven. De haast
absolute haat van Marie, ‘a pre-Christian savage’, de innerlijk verscheurde wraakzucht
van Jean brengen weldra de hele familie tot haar volslagen ondergang. Het is de
meest radicale aanklacht van de intellectuele haat en de vergeldingszucht in de naam
van het recht.
De dialogen zijn van een ongeëvenaarde strakheid en directheid. En terwijl de
familieleden elkaar vernielen met woorden als dolken, rolt de trage Loire haar
zandgele wateren naar de zee onder een zomerse hemel vol geuren, dampen en kleur.
P. van Doornik

G. von Le Fort, Farinata's Dochter, vert. F. van Oldenburg-Ermke. Desclée de Brouwer, Brugge, 1955, 115 pp., ing. Fr. 45, geb. Fr. 62.
Samen met Het Vonnis van de Zee en zovele andere werken van deze grote Duitse
schrijfster, is Farinata's Dochter, in de vorm van een verhaal, een illustratie van de
thematiek die ten grondslag ligt aan haar filosofisch-religieuze symbolenanalyse,
Die ewige Frau.
Zoals Anne de Vitré in de hoger besproken legende, is ook de heldin van dit
verhaal, Bice, een jong meisje op de drempel van de rijpe vrouwelijkheid. In dat
moment van haar wezensgroei, realiseert zij a.h.w. enigermate de volheid van het
vrouw-zijn, in de drie componenten ervan: maagdelijkheid, bruidelijkheid,
moederschap. En deze drie elementen resulteren in een bestemming van totale
overgave aan haar volk (het testament van de grote Farinata), die wél het ‘eenmalige’
van haar individueel bestaan vernedert en vernietigt, maar boven deze beperking
uitrijst in een vruchtbaarheid voor eeuwen.
Men ziet al dadelijk hoe dit verhaal symbolisch geladen is. Toch mag men daaruit
niet besluiten dat dit werk als verhaalkunst mislukt zou zijn. Hoewel zijn grote waarde
elders ligt, bereikt het ook op dit gebied een hoog niveau. De historische achtergrond
van het verhaal (het Italië van de strijd tussen Welfen en Ghibellijnen) herinnert aan
Orso van Rose Gronon, een verdienstelijk werk, dat in een Vlaamse romanprijsvraag
bekroond werd. De vergelijking is vernietigend voor Orso.
F. De Graeve

Varia
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C.S. Lewis, Brieven uit de Hel (Eerste Pocketuitgave). Vert. door J.A.
Schreuder. - W. ten Have, Amsterdam, 1955, 171 pp., f 1.50.
Een aanbeveling te schrijven voor bovenstaand werk van Lewis mag overbodig
geacht worden. Dat de achtste druk van dit werk verschenen is, kan alleen een
vreugdevol teken zijn. Want dit boek te lezen en te herlezen, aandachtig en
geamuseerd, is niet enkel een genoegen doch is daarbij uiterst nuttig. Deze brieven
toch zijn zeer scherpzinnig; ze ontmaskeren de sluwe en geraffineerde trucs waarmee
de duivel ons mensen belaagt, en.... de lezer leert wat hem te doen staat tegenover
deze aartsvijand.
Joh. Heesterbeek

Lieven Gevaert. De mens en zijn werk (Davidfonds-Keurreeks, 57). Leuven, 1955, 272 pp., geïll., ing. Fr. 60, geb. Fr. 88 (leden: Fr. 30 en 44).
Een zeer interessante bundel opstellen over de grote Vlaamse figuur die Lieven
Gevaert is geweest: N.M. Wildiers en Mieke Gevaert tekenen ons zijn menselijk
portret; John Meeùs, afgevaardigde-beheerder van de N.V. Gevaert Producten, schetst
de opbouw van zijn wereldbedrijf; Prof. Pinxten, B. Steverlynck en O. Engels wijzen
op zijn grote betekenis in de Vlaamse Economie; L. De Schutter en Z.E.H.J. Van
Herck brengen hulde aan zijn baanbrekende cultuurwerk met het stichten van de S.
Lutgardisschool en het S. Lievenscollege te Antwerpen; Fr. Van Cauwelaert vond
het slotaccoord dat hier paste: ‘Een groot man en een groot Vlaming’.
Fr. Van Bladel
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BOLLNOW, Otto, Friedrich, Unruhe und Geborgenheit. - W. Kohlhammer,
Stuttgart, 1954, 260 pp., D.M. 12.80.
BRANDENBURG, Victor, De stroom van hun leven. - De Fontein, Utrecht;
Sheed and Ward, Antwerpen, 1955, 241 pp.
BRAND CORSTIUS, Dr J.C., Idylle en realiteit. - J.M. Meulenhoff,
Amsterdam, 1955, 119 pp., f 6,90.
CABRIÈS, Jean, Jacob. - Foreholte, Voorhout; 't Groeit, Antwerpen, 1955, 379
pp., f 9.90.
CAROSSA, Hans, Der Tag des jungen Arztes. - Insel-Verlag, Anton
Kippenberg, Zweigstelle, Wiesbaden, 1955, 238 pp., D.M. 10.-.
CONSIDINE, D., S.J., Gott lieben. - Ars Sacra, München, 1955, 80 pp., 9 ill.,
geb. D.M. 3.90.
CORNETTE, A.H., Liszt en zijn ‘Année de pélerinage’. - Colibrant, Lier,
1955, 60 pp., F. 60.
COTTERELL, G., Met de zon mee, vert. Clara Eggink (Triomfreeks). - J. van
Tuyl, Antwerpen, 1955, 230 pp.
DANINOS, Pierre, De Majoor en Marianne. - Foreholte, Voorhout; 't Groeit,
Antwerpen, 1955, 204 pp., f 5.90.
DELHOMME, Jean, Temps et destin. Essai sur André Malraux (Les Essais,
73). - N.R.F., Gallimard, Parijs, 1955, 269 pp., Fr. F. 650.
Europa op het eerste gezicht. - Zonnewijzer Serie, Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1955, 255 pp., f 9.50.
FREITAG, P. Dr A., S.V.D., Kerend missiegetij. - Boekhandel St. Willibrordus,
Deurne, 1955, 208 pp., f 4.50.
FUNDER, Friedrich, Vom gestern ins heute. - Verlag Herold, München, Wien,
1955, 719 pp., 36 Abb., S. 139.

Streven. Jaargang 8

V
GUARDINI, R., Die Mutter des Herrn. - Werkbund-Verlag, Würzburg, 1955,
86 pp., geb.
Gudrun. Tweem. tijdschrift van de Dietse Meisjesbond ‘Ik Dien’, Jg. 1955, nr.
1. - Maria Hendrikastraat, 110, St Amandsberg (Gent), abonn. F. 75.
GUSSEN, Dr P.J.G., O.F.M., Het leven van Alexandrië. - Van Gorcum, Assen,
1954, 140 pp., f 6.90 en f 8.50.
HEYDTE, Fr. A. von der en Karl SACHERL, Soziologie der Deutschen
parteien. - Isar Verlag, München, voor Nederland J.J. Meulenhoff, Amsterdam,
1955, 367 pp., D.M. 16.80.
JAHN, J., Schwarzer Orpheus. Moderne Dichtung afrikanischer Völker beider
Hemisphären. - C. Hanser-Verlag, München, 1954, 195 pp., geb. D.M. 9.80.
JANSEN, Fons, Liefde. - Paul Brand, Bussum, 1955, 198 pp., f 6.90.
JANSSEN, Canisius, O. Carm., Carmelkluis en Carmelwereld. - Paul Brand,
Bussum, 1955, 207 pp., f 5.90.
KERN, Klara, Reden und schweigen. - Ars Sacra, München, 1955, 128 pp.,
geb. D.M. 6.80.
KEYSER, Dr P. De, Van den Vos Reynaerde. 3e uitg. (Klassieke Galerij, 8).
- Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1955, XXVI - 128 pp., F. 35.
Klassieke bibliotheek
Dr Jan van GELDER, Ovidius, Dl. X. Spaarnestad, Haarlem, 1955, 287 pp., f
6.90.
KLEMM, Dr Fr., Technik. Eine Geschichte ihrer Probleme (Orbis Academicus,
II, 5). Karl Alber-Verlag, Freiburg-München, 1954, XII - 455 pp., 95 il., geb.
D.M. 26.
LEARSI, Rufus, Het joodse volk. - J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1955, 462
pp., f 15.90.
LELONG, M.H., O.P., Heilig Land. Nederl. van Ds C.M. De Vries, met foto's
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[1955, nummer 11-12]
De grootheid van Hilaire Belloc
door Dr W. Peters S.J.
RUIM twee jaren geleden stierf Hilaire Belloc, in Juli 1953. Hij was bijna drie en
tachtig jaar oud, en bij zijn dood was hij in zekere zin een vergeten man. Velen wisten
niet goed of hij nog leefde; de geweldige stem immers, die gedurende de eerste
veertig jaren van deze eeuw door geheel Engeland, en daarbuiten werd gehoord, was
sinds het begin van de oorlog stil geworden: de dood van zijn zoon, die in Frankrijk
sneuvelde, greep hem erg aan, kort er op volgde een lichte beroerte en zo werd Belloc
de oude, stille man, in zijn geliefd Sussex wachtend op de dood. Maar vóór de ziekte
hem het zwijgen oplegde, was hij reeds wat rustiger geworden in zijn spreken en
schrijven. Toen zijn grote vriend Chesterton in 1936 stierf, ging het Chester-Belloc
monster ten onder, en men ging er als vanzelf toe over om ook Belloc als dood af te
schrijven. Na zijn overlijden, 17 jaren later, was in de vele herdenkingsartikelen iets
van verbazing te beluisteren, alsof een stuk tijd dat in een verkeerde periode was
beland, nu voorgoed verdween.
Met eerbied werd over de gestorvene gesproken en geschreven, zoals dat pleegt
te geschieden, maar zijn verleden werd bedekt omdat men meende te moeten betreuren
dat deze mens zo fel was geweest in zijn verdediging van het oude, d.w.z. het
christelijke in eigen land en in geheel Europa, en dat hij zo weinig open stond voor
het nieuwe, de glorieuze toekomst die zijn tegenstander Wells voorspelde en
voorspiegelde; men vond het jammer dat deze begaafde mens zijn talenten in dienst
had gesteld van de benepen verdediging van een onhoudbare en reeds lang
achterhaalde levensbeschouwing en historische visie. Wel prees men de dichter van
onovertroffen kinderversjes en schone diepzinnige sonnetten, en de schrijver van het
meest sublieme proza van deze eeuw, met name dat van zijn reisverhalen en talloze
essays: terzelfde tijd werd echter een kunstmatige distinctie ingevoerd tussen vorm
en inhoud en men achtte zich gerechtigd de inhoud met een hautain gebaar op zij te
schuiven om zich te concentreren op de kunst die in de vorm lag besloten. Men vroeg
zich zelfs niet af of de zeer humanistische en humoristische opstellen en
bespiegelingen, die ook zo kwistig in zijn reisverhalen zijn rondgestrooid, wellicht
het zuivere goud der waarheid bevatten; of zij niet een mijn van wijsheid vormden
en heilzame critiek leverden op eigen opvattingen en leven en op eigentijdse
toestanden. Deze Belloc was zeer velen een ‘overwonnen standpunt’.
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Nu zijn er naar ons weten over Belloc, sedert zijn overlijden, reeds een vijftal boeken
van uiteenlopende aard verschenen. In de eerste plaats is er de Nonesuch uitgave van
zijn gedichten, een kostbare editie die een onderscheiding inhoudt voor de gestorven
dichter. Een wetenschappelijk opgezette bibliographie van alle eerste uitgaven van
Belloc's honderd drie en vijftig boeken werd verzorgd door Patrick Cahill. In de serie
‘Writers and their Works’ werd een goed oriënterend opstel opgenomen van Renée
Haynes. Van grootser allure is Hilaire Belloc: No alienated Man, waarin Fr.
Wilhelmsen een diep inzicht geeft in de hecht opgetrokken bouw van Belloc's
persoonlijkheid: een zeer relevant en stimulerend boek, ook al behoudt het, zoals
andere genoemde werken, toch nog het karakter van een inleiding. Ditzelfde geldt
ook van Hilaire Belloc: A Memoir, een met veel piëteit geschreven bundel
herinneringen van J.B. Morton (onder de Engelsen meer bekend als Beachcomber
van de Daily Mail). Dit opstel laat ons Belloc zien uit de laatste dertig jaren van zijn
leven, vooral zoals hij was in de omgang met zijn vele vrienden.
Dat zo spoedig na Belloc's dood deze inleidende en voorbereidende geschriften
verschenen, wijst op belangstelling. Men zou echter kunnen opmerken dat deze
boeken geschreven zijn door vrienden en bewonderaars die mogelijk gezworen
hebben dat Belloc niet vergeten mag worden, een eed die dan waarschijnlijk meer
ingegeven werd door critiekloze bewondering voor zijn persoon dan door een critische
waardering van zijn veelzijdig oeuvre. We laten deze opmerking voor wat ze waard
is, omdat we er direct op willen wijzen dat genoemde boeken in literaire bladen van
betekenis allen besproken werden. Dit betekent niet dat de boeken allen belangrijk
zijn, maar het duidt er wel op dat Belloc een belangrijke figuur wordt geacht. Meer
en meer begint te blijken dat Belloc toch wel zijn vaste plaats heeft ingenomen onder
de selecte groep van Engeland's grote literatoren en dat hij verdient beschouwd te
worden als een groot dichter, ondanks de geringe omvang van zijn dichtwerk, en dit
alles ook ongeacht de schommelingen van smaak en waardering iedere tijdsperiode
eigen.
Nog belangrijker dan deze herwaardering vinden wij de nieuwe wijze waarop
Belloc benaderd wordt en besproken. Critici voelen er geen behoefte aan om de vele
facetten van Belloc's rijke persoonlijkheid met zorg te schiften en te onderscheiden:
zij zien er van af om, zoals tijdens Belloc's leven maar al te vaak gebeurde, selectief
te werk te gaan en enkel zulke aspecten van zijn persoon en werk te belichten die
radicaal ieder gevaar uitsluiten van zich te compromitteren met deze in menig opzicht
zo on-Engels denkende en schrijvende Engelsman. Zij durven
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de hele mens te beschouwen: het verrukkelijke The Bad Child's Book of Beasts en
de boeiende monographieën over grote figuren, met name uit de Franse Revolutie,
de humor van zijn opstellen en de wijsheid neergelegd in de reisverhalen, zijn
minachting voor Oxford en de Oxford-don en zijn afschuw van alle ‘muddled
thinking’, zijn hoogst onpopulaire visie op de reformatie en zijn rusteloos veroordelen
van de hedendaagse individualistische, materialistische en kapitalistische staat, zijn
intense liefde voor The Sea and the Hills en zijn voorkeur, grenzend aan eerbied,
voor de Wijn (met hoofdletter: strong brother in God and last companion): dit alles
en veel meer proberen zij nu te omvatten, er op bedacht niets te missen. Inderdaad,
zonder moeite bespeurt men een onbevangener en warmer waarderen van de gehele
Belloc.
Gedeeltelijk vindt dit nieuw benaderen en nieuw beoordelen van de persoon en het
werk van Belloc zijn verklaring hierin, dat wij niet meer zo fel bewogen worden door
wat de gemoederen bezig hield tussen de twee wereldoorlogen en in de tijd daarvoor.
Doordat de kruitdamp van het slagveld is opgetrokken, zien we nu ook veel helderder
waar het om ging, en in deze meer heldere en rustige atmospheer merken wij hoe
scherp Belloc eigenlijk wel zag en begrijpen wij beter waarom hij zo heftig te keer
ging. Met atoom- en waterstof-bom, met de ervaring van concentratie-kampen, met
een tweede wereld-oorlog en de ellendige nasleep van dien, enz. is aller enthousiasme
voor een vertechniseerde maatschappij danig bekoeld: maar Belloc moest vechten
met heel zijn kracht tegen de zotheid van een op techniek gebouwde hemel op aarde.
Wij geloven niet meer in een schone toekomst die ginds, net om het hoekje, op ons
te wachten staat: je behoeft het straatje maar uit te lopen, en je kunt het eenvoudig
niet missen. Maar Belloc moest het opnemen tegen een Shaw en voornamelijk een
Wells, die met bijna grenzeloze naïviteit profeteerden van deze schone nabije
toekomst, terwijl in Belloc's visie er slechts kwestie kon zijn van deze ‘vile times’.
Voor ons is zijn ‘shall England slowly decay or collapse’ niet meer het uitzichtsloze
pessimisme van een teleurgesteld man waarvoor het tijdens zijn leven gehouden
werd. Wij beginnen in te zien dat hij de toekomst kende, en ook dat hij de toekomst
kende omdat hij het verleden kende. Belloc werd aangevallen en bespot om zijn
historische methode, en meer nog om zijn historische visie. Deze toch gingen recht
in tegen de in zwang zijnde werkwijze: de uit Duitsland geïmporteerde
opsporingsdienst van feiten en feitjes en de registratie daarvan in boekvorm. Deze
methode heeft zijn tijd gehad, en historici als Toynbee, Bryant, Crane Brinton e.a.
gaan nu in menig opzicht de weg die Belloc baande en
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destijds alleen en eenzaam ging. Men kan hem nu niet zo gemakkelijk doodzwijgen,
zoals toen zo vaak gebeurde, om bewezen of vermeende historische
onnauwkeurigheden.
De mens van vandaag is voorzichtiger geworden in de zeer harde leerschool van
de laatste decenniën; hij heeft zijn vertrouwen verloren in de profeten die enkel
voorspelden wat aangenaam was om te horen: hij is meer realist geworden. Leugens
moe, voelt hij zich getrokken tot de moedige mens die de waarheid durft uit te spreken.
En zo gebeurt het, dat Belloc, doodgezwegen en afgeschreven als een bekrompen
fanatiekeling waarmede niet te praten of te redeneren viel, zijn invloed nu doet gelden.
Hiermede hebben we niet primair op het oog dat zijn boeken bestudeerd zullen
worden. De hoogst merkwaardige verschuiving die zich nu naar onze mening voltrekt,
is dat men zoekt naar de mens die Belloc is, dat men open staat voor de persoon van
Belloc, dat men bij hem liever wijsheid wil opdoen dan kennis of lering. Dit lijkt ons
een zeer gelukkige vrucht van die herwaardering waar we zo juist op wezen. Wij
moeten wel toegeven dat Belloc tijdens zijn leven vele Engelsen, en niet alleen zijn
tegenstanders, doch ook tot eigen groot verdriet vele geloofsgenoten prikkelde (Engels
Katholicisme was hem te insulair, en dat van Ierland deed hem denken aan inteelt).
Een bij tij en ontij geuite waarschuwing dat de zaken hopeloos mislopen, wekt
ongeduld en afkeer, en het is niet verwonderlijk dat de mens die zo spreekt uiteindelijk
wordt verbannen met een ‘man, houd er mee op’. Nu heeft Belloc zelf nog
meegemaakt dat hij de toekomst juist zag; maar nooit eiste hij voor zich de erkenning
op dat hij juist had gezien, nooit sprak hij een ‘I told you so’; hij was te zeer bewogen
met het grote leed dat over zijn land kwam dan dat een ‘ik heb het jullie wel gezegd,
had je maar moeten luisteren’ in zijn hart opkwam. Hij was te groot om een dergelijk
verwijt te uiten. Maar post factum, nu het allemaal zo gelopen is, geeft men toe dat
Belloc gelijk had, realiseert men zich ook welk een verdriet dit
op-zij-geschoven-worden en niet-gehoord-willen-worden moet zijn geweest, en
eerbiedigt men de ruimheid die voorkwam dat hij zijn land in haar diepste nood
verwijten maakte. Niet anders is het gegaan met de vele onpopulaire waarheden die
Belloc vanaf de daken aan geheel Engeland meende te moeten verkondigen. Hij werd
vereenzelvigd met de onpopulaire waarheid en de onpopulaire zaak. Spreekt hij tegen
de euvels van de moderne samenleving en de verderfelijke beginselen die er aan te
grondslag liggen, dan is het enige wat telt de zaak die hij aanvalt of verdedigt; de
persoon die spreekt telt niet mee: elke sympathie voor de mens wordt beschouwd
als een soort verraad jegens hetgeen men zelf voorstaat. Wanneer nú toegegeven
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moet worden hoe juist Belloc's visie was, treft men gelukkig ook begrip voor het
leed dat deze mens te verwerken kreeg, omdat hij als persoon niet au sérieux werd
genomen.
Zodoende gaat steeds meer belangstelling uit naar het eigen innerlijk leven van
Belloc. We menen te bespeuren dat velen zijn boeken even vergeten om zich des te
beter te kunnen concentreren op het soort mens dat hij was. Het duurt dan niet lang
of zij weten zich in de tegenwoordigheid van een mens van groots postuur, die diepe
eerbied afdwingt. Belloc was een onbaatzuchtig mens, niettegenstaande zijn soms
wat arrogante manieren. Hij had vele vrienden, en de meesten van deze waren
eminente mensen, en zij bleven zijn vrienden. Hij was een royaal gastheer en iedereen
was welkom in zijn landhuisje in Sussex. Hij was gul in het prijzen van anderman's
werk en een onbekend aankomend romanschrijver als Woodhouse krijgt onverwacht
een zeer gewaardeerde aanmoediging van de beroemde Belloc. Als een van zijn
vrienden hem vertelde dat hij dit of dat boek of artikel van zus of zo met veel pleizier
had gelezen, dan suggereerde hij meteen dit de schrijver te laten weten: dat zal hem
deugd doen. Hier proeven wij iets van die naastenliefde die zo vervlochten is met
hoffelijkheid, met die courtesy waarover hij eens zo'n prachtig gedichtje schreef. Hij
houdt een waakzaam oog op wie en waar hij goed kan doen, hij waarschuwt als hij
een afspraak niet naar de letter kan nakomen, geen schrijver is voor hem enkel
schrijver, maar in de eerste plaats mens. Dezelfde onbaatzuchtigheid vinden we terug
in zijn levenswerk, als we hieronder mogen verstaan het schrijven van zijn boeken,
of juister het strijden voor wat hij meende de vaak onpleizierige waarheid te zijn.
Indien hij de mensen naar de ogen gekeken had en misschien iets meer rekening had
gehouden met de noden van zijn gezin, als hij, wat de wereld noemt, slimmer was
geweest of tactischer, dan zou hij meer succes gekend hebben; hij zou ook een rijker
man geweest zijn en minder gedrukt zijn gegaan onder de zorg voor vrouw en
kinderen. Omdat hij intransigent was en hij geen water bij de wijn wilde doen (voor
Belloc ook in letterlijke zin een zonde tegen Gods natuur!), omdat hij niemand naar
de mond sprak en hij zichzelf vergat om de waarheid waarom en waarvoor hij streed,
werden zorg en leed en onrecht zijn levensgezellen, hetgeen des te pijnlijker was
omdat zo weinigen zich dit realiseerden. Eigenlijk had Oxford hem niet mogen
passeren, en een professoraat had financiële zekerheid betekend, en ook rust om
serieus wetenschappelijk te werken in plaats van te rennen naar het British Museum
en vandaar naar de slagvelden van Europa om te zien hoe de plaatselijke situatie
precies was. Waarschijnlijk verdiende hij een ministersportefeuille toen de Liberalen
aan de regering waren,
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hetgeen ook weer een einde zou zijn geweest van het onzekere bestaan van de scribent
die, steeds op de rand van de armoede, moest schrijven en aan het schrijven moest
blijven. Het is zijn onbaatzuchtigheid, zijn liefde voor de waarheid, zijn transparente
eerlijkheid die nu onze sympathie voor de mens opwekken, en dit des te meer naar
mate deze voortreffelijke eigenschappen geen erkenning vonden, geïnterpreteerd
werden als koppigheid en eigenzinnigheid, en zoveel verdriet achter zich aan sleepten.
Dit alles wetende benaderen we ook Belloc's gezinsleven anders, en veel
menselijker. Zijn vrienden getuigen ervan hoe hij steeds het leed meedroeg van het
verlies van een vrouw waarvan hij zielsveel hield. Zij stierf toen Belloc drie en veertig
was, en hij bleef achter met vijf nog jonge kinderen. Hij hertrouwde nooit, kon nooit
zijn enige liefde vergeten, die hij voor het eerst toevallig in Engeland ontmoette en
achterna reisde tot in Californië, waar hij haar duidelijk maakte dat zij niet voor het
klooster bestemd was, haar terugbracht naar Engeland en huwde. Hij wenste in haar
graf begraven te worden. Naast dit groot verdriet kwam de dood van zijn oudste
zoon, die in de eerste wereldoorlog sneuvelde en wiens lijk nooit gevonden werd.
En in de twede wereldoorlog verloor hij zijn jongste zoon, Peter, van wie hij zo veel
hield en in wiens kinderen hij zelf weer opleefde. En zo ontvielen hem ook, de een
na de ander, zijn vele goede trouwe vrienden, en telkens betekende dit nieuwe smart
en grotere eenzaamheid.
Dit alles schijnt in onverzoenbare tegenstelling te staan met de bruisende
persoonlijkheid van Belloc zoals deze zich uit in zijn reisverhalen, gedichten en
opstellen: deze toch getuigen van bijna ontembare levensvreugde en een zin voor
humor zonder weerga. Sommigen van zijn vrienden zijn geneigd in dit alles show te
zien of camouflage, en zij noemen de eigenlijke Belloc een unhappy man. Of zij
menen dat zijn gemaakte vrolijkheid en opgewektheid enkel een afleidingsmanoeuvre
is: niemand heeft iets te maken met wat hij lijdt, en zij zien een dichte melancholie
die zich over zijn persoon legt, waar hij met een grap doorheen tracht te breken. Wij
kunnen het hier niet mee eens zijn: Belloc is geen gespleten persoonlijkheid. Hij is
een man uit één stuk, en zijn humor en opgewektheid hoort evenzeer bij zijn persoon
en leven als zijn groot en veelzijdig leed. Deze twee botsen ook niet: het is zijn
grootheid dat zij beiden naast, liever nog in elkaar, te vinden zijn. Immers, zo is het
leven, zo is het ware leven, en omdat Belloc zo volop leeft, vinden wij bij hem beide,
vreugde en lijden, het lied en de tranen, in ruime overvloed en het maakt zijn
persoonlijkheid weer des te aantrekkelijker.
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Wij menen zelfs te mogen zeggen dat hij zoveel verdriet kende omdat hij zo veel
vreugde kende. Als hij niet zoveel gehouden had van the old road met de welkome
herberg langs de kant, en de wijde zee, dan was hem het gejaagde leven in Fleetstreet
nooit zo zwaar gevallen. Als hij zelf niet ervaren had de wijsheid en de rust die de
Sussex Downs, de Vogezen en de Pyreneeën hem schonken, dan had hij zich nooit
zo geërgerd aan de afschuwelijkheden van de moderne grootstad. Omdat hij zelf het
licht zag en daarin zo graag verwijlde, daarom leed hij onder alle duisternis. Omdat
hij veel vreugde vond in goede vrienden, ging een stuk van eigen leven heen met het
sterven van deze vrienden. Omdat hij het leven zo intens beminde en het ook zo goed
kende in al zijn mogelijkheden, daarom zag hij steeds de dood aan het einde van dit
leven, en schreef hij veel en steeds zwaarmoedig over de dood, die in zich is ‘a
shocking and intolerable and even in the fullest sense, abnormal thing’. Maar dit
alles maakt niet the unhappy man - integendeel, dit alles is de gehele mens, de grote
mens, en een dergelijke grote mens blijkt ook te zijn een mens van veel wijsheid.
De hedendaagse beschaving, zo vertechniseerd, zo utilitair en zo opdringerig
stoffelijk, was Belloc een benauwenis. In de meest letterlijke zin dreef deze hem de
open lucht in, waar hij ten minste vrij en diep adem kon halen om zo weer bij te
komen. Het is altijd weer de heuvels en de bergen, het bevaren van de zee en het
doorkruisen van het land, met brood en wijn in de rugzak en het lied in het hart en
op de lippen. Men moet dan proberen te proeven wat dit alles betekende voor Belloc.
Hij voelt zich dichter en priester en met een verbluffende eenvoud en
vanzelfsprekendheid noemt hij de lente zijn zusje en de westenwind zijn sterke
broeder: hij weet zich nauw verwant aan de Sussex Downs en noemt zich het kind
van zijn moeder, de vallei van de rustig stromende Arun. Hij leeft in gemeenschap
‘with The Living Sea Spirit’, en in het ruisen van het water beluistert hij het ruisen
van de H. Geest. Maar hij stijgt niet alleen uit boven het louter stoffelijke, hij wordt
ook niet gebonden door grenzen van plaats en tijd. De weg die hij nu bewandelt is
dezelfde waarlangs de pelgrims gingen eeuwen geleden om eer te geven aan Thomas
of Canterbury, over deze heirbaan trokken eens de Romeinen, op weg van de zuidkust
naar Londen. Een oude kerk of een oude herberg wekt het bewustzijn hoe hij, meer
dan een kind van vandaag, een mens is van het gehele verleden. Geen wonder dat
hij zich beweegt in een wereld, niet gebonden door de grenzen van het hier en van
vandaag. Hij is geen parochiaan van Horsham in Sussex, maar hij behoort tot de
Kerk, of liever misschien nog, hij heeft deel aan het Geloof, en het Geloof is Europa,
is geheel Europa, het enige waarachtige Europa
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dat identiek is met de Westerse beschaving. En zodra we dit gezegd hebben zien wij
in deze dichter en priester ook aanstonds de soldaat, die tot de dood toe zal vechten
voor Europe and the Faith, zal strijden tegen alle Verlichting, welke uiteindelijk
neerkomt op het doven van het licht dat Christus ontstak en meegaf aan zijn Kerk.
Hoe haat hij de zakelijk utilitaristische instelling van de hedendaagse mens, die blind
geworden is voor traditie, ongevoelig voor de blijvende waarden van het verleden.
Hoe fel wordt hij in zijn verdediging van het oude, omdat het hier juist om gaat.
Belloc weigerde zich te laten absorberen door wat hij minachtend noemt de ‘business’
van het leven in de hedendaagse constellatie van de mensengemeenschap, zo
gepraeoccupeerd met de dag van vandaag en altijd tastend naar een betere toekomst,
maar blindelings tastend omdat zij weigert zichzelf te leren kennen, en resoluut zich
afsnijdt van wat haar voortbracht en eeuwen in stand hield: het Geloof, de Mis, de
Sacramenten en alles wat dit beduidt. Wat een ruimte daarentegen ontwaren wij
zowel ín als óm de persoon van Belloc, ongebonden en vrij, niet een mens uit
Fleetstreet of zelfs uit Sussex, maar een mens evenzeer van The Path to Rome en
The Cruise of the Nona, van de zee en van geheel Europa; niet een mens van deze
eeuw, maar een mens van deze laatste dagen d.w.z. van de tijd die aanbrak met
Christus; een mens die zijn weg zocht door alle eeuwen heen, en zich geleidelijk
thuis voelde in iedere periode die nog het kenmerk droeg van wat haar maakte tot
wat ze was: Europe and the Faith.
Wanneer Belloc geschiedenis schreef, dan probeerde hij dit te doen vanuit zijn eigen
in-leving in een zeker tijdperk en in een bepaalde persoon. Men geeft nu wel toe dat
de waarde van zijn grote monographieën, over Dalton, Robespierre en Marie
Antoinette, over Cromwell, Wolseley en zovele anderen, juist hierin gelegen is dat
hij door vaststaande historische feiten heenschouwde tot in het diepste wezen van
zijn figuren, om dan vandaaruit die vaststaande feiten opnieuw te bekijken en te
onderzoeken. Daarom lezen we zijn monographieën als romans: wat Belloc boeide
was de mens, en de mens is meer dan wat hij doet, meer zelfs dan wat hij denkt en
wil. Hij is ook kind van zijn tijd en van zijn plaats, maar tijd en plaats betekent voor
Belloc niet primair het hier en het nu: het is evenzeer de weg naar het hier en naar
het nu, en daarmee ook de weg naar het straks en daarginds. Daaraan hebben wij zijn
wonderlijke boeken te danken, zo menselijk om het inzicht in de mens die achter de
grote naam van een Milton, een Napoleon, een Willem de Veroveraar verscholen
gaat. Waardering voor dit alles is wat traag gekomen. Het meest verheugende dunkt
ons dat
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Belloc nu zelf deelachtig gaat worden aan het voorrecht dat hij aan zijn grote
heldenfiguren schonk. Het ziet er immers naar uit dat men door de massa geschriften
en door het vele opgewaaide stof van deze schrijver heen gaat zien, en men serieus
op zoek gaat naar de mens, om dan vanuit de mens zijn geschriften opnieuw te
benaderen. De recenties over de aan het begin van dit opstel vermelde boeken wijzen
in deze richting. We kunnen ons hierover enkel intens verheugen, niet op de eerste
plaats om wille van Belloc, om herstel van een onrecht of zo iets; maar om wille van
de mensen van vandaag: wij kunnen een stimulerend voorbeeld van een grote en
wijze man best gebruiken, maar nog veel meer zullen wij uit onze armoede verlost
worden door de ruime visie en de diep-menselijke wijsheid van de te veel versmade
Belloc.
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Wat dacht Kant over God?
door Prof. F. de Raedemaeker S.J.
VOOR velen schijnt het nog steeds een uitgemaakte zaak te zijn, dat ‘Kant de
onhoudbaarheid van alle mogelijke bewijzen van het Godsbestaan overtuigend en
eens en voor altijd heeft aangetoond’1). Hieruit besluit men dan zeer voorbarig, dat
het bestaan zelf van God onzeker is, en dit agnosticisme wordt verder beschouwd
als de grote, onsterfelijke bijdrage van Kant tot het moderne denken. Wie zich nog
vermeet, een rationeel bewijs van het Godsbestaan te ontwikkelen, wordt smaadvol
verwezen naar het naïef vóórkantiaans ‘dogmatisme’ tezamen met Platoon, Aristoteles,
Augustinus, Thomas, Descartes, Leibniz en, zoals wij hopen aan te tonen,.... met
Kant zelf.
Feitelijk werd aan de filosoof van Königsberg het lot beschoren, waaraan geen
enkele grote denker, schrijver of kunstenaar is ontsnapt. Uit zijn diep, breed vertakt
en perspectiefvol gedachtencomplex heeft men datgene afgezonderd, wat het
gemakkelijkst is te assimileren door de traagheid van middelmatige geesten. Men
schuimt iets af, wat drijft aan de oppervlakte van het systeem, men isoleert een
bepaald aspect ervan en verwerkt het tot een slogan, die zijn weg wel vindt bij de
massa, onbekwaam als deze is, om de reële zin van die stellingen te begrijpen. De
eersten, die zich tegen een dergelijke vereenvoudiging en misvorming zouden
verzetten, zijn de genieën zelf, die er het slachtoffer van zijn - maar de epigonen
bloeien meestal eerst na hun dood.
Nu dienen we te erkennen dat de schuld niet enkel bij de epigonen ligt; grote
denkers en dichters hebben niet zelden naast geniale ook onsamenhangende dingen
verkondigd; zij hebben sommige accenten zó gelegd, dat uit hun wijze zelf van een
waarheid te verkondigen, er al te gemakkelijk onware conclusies konden worden
getrokken, en dat paradoxen, die voor eigen gebruik onschadelijk of zelfs noodzakelijk
waren, uiteraard er toe leidden om tweede rangsdenkers in een ongelofelijke
geestesverwarring te storten. Welke uiteenlopende en dikwijls tegengestelde
levenshoudingen werden niet geplaatst onder het motto van

1) In een Brussels letterkundig tijdschrift, waarvan de stichter de leuze lanceerde: ‘more brains’,
lazen we nog onlangs het volgende: ‘Kant heeft gezegd dat het beginsel “alles is veroorzaakt”
niet toelaat te besluiten tot iets dat niet is veroorzaakt. Hij heeft gezegd dat ons verstand een
opperwezen nodig heeft om het bestaan van het heelal te verklaren, maar dat dit opperwezen
daarom nog niet bestaat. Daarmee zijn alle Godsbewijzen voor eeuwig vernietigd (sic!)’.
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één vers van Goethe, van één aforisme van Nietzsche, van één bladzijde van Gide?
Zo is het ook met Kant vergaan. We willen ook hem niet vrijpleiten van een zekere
onduidelijke ambivalentie, waardoor de vergissing van zijn epigonen enigszins kan
worden verklaard. Hij is er echter wellicht erger aan toe dan vele anderen, want door
het agnosticisme, dat men hem toedicht, wordt de bedoeling zelf, die zijn denken als
geheel bezielt, totaal over het hoofd gezien.
Het is dus nog steeds van actueel belang, een objectief beeld te schetsen van
hetgeen de echte Kant over God en over de bewijzen van het Godsbestaan heeft
gedacht. In een korte bijdrage is het niet mogelijk dit probleem alzijdig en volkomen
technisch te behandelen. We menen echter, dat het wel mogelijk is, de ware zin van
de kantiaanse filosofie over God in een niet al te ingewikkelde vorm op verantwoorde
wijze uiteen te zetten.

Het hoogste Wezen
We laten hier de subjectieve overtuigingen van Kant en de aard van zijn godsdienstzin
geheel buiten beschouwing. Ons interesseert alleen, was hij als denker objectief in
zijn werken over God heeft gezegd.
Vooreerst zij opgemerkt, dat Kant elke openbaringsgodsdienst als een symbolische
illusie heeft verworpen. Al wat het dogmatisch geloof over de H. Drievuldigheid en
andere geheimen verkondigt, mist voor hem elke objectieve waarheidswaarde. Met
heel de Aufklärungs-beweging van zijn tijd staat hij eerder vijandig tegenover elk
dogmatisch geloof. In zijn filosofisch denken is er alleen plaats voor God, zoals deze
traditioneel in het zuiver natuurlijk, menselijk denken wordt gekend: als het hoogste
Wezen.
Onder ‘hoogste Wezen’ verstaat Kant overigens met Platoon, Aristoteles en heel
het christelijk denken een transcendente oorzaak, d.i. een wezen, dat elke beperkte
realiteit, zoals de wereld en de mens, in volmaaktheid oneindig overstijgt, dat de
Scheppende oorzaak is van al het buiten Hem bestaande, de eeuwige rechter van het
zedelijk gedrag der vrije, verantwoordelijke schepselen. Het beeld van God, dat Kant
in zijn filosofie beschrijft is in grote trekken het traditionele en het christelijke. Van
pantheïsme b.v. is er bij hem geen spoor te ontdekken. Nog minder kan worden
beweerd, dat Kant een filosofisch atheïsme heeft verkondigd; zelfs niet een zuiver
methodologisch atheïsme, in die zin dat de wijsbegeerte een wetenschap zou zijn,
die het Godsprobleem niet omvat, het overlatend aan andere vormen van het menselijk
bewustzijn dan het ‘kennen’. Kant, als filosoof, ziet zich integendeel genoodzaakt
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het bestaan van een trancendente God, schepper van het heelal, te poneren als
sluitsteen van heel zijn denksysteem. Karakteristiek voor zijn theorie is echter de
bewering, dat de mens Gods bestaan wel moet aanvaarden door een noodzakelijke
akt van de rede, die hij een ‘geloofsakt’ noemt (Vernunftglaube), maar dat de rede
dit bestaan niet kan ‘bewijzen’. Alles hangt er dus van af te weten, wat Kant eigenlijk
verstaat met het geloof van de rede en met het bewijzen door de rede. En om dit te
begrijpen, is het natuurlijk van het grootste belang, te weten, wat hij onder de ‘rede’
zelf verstaat, die door een geloofsakt Gods bestaan moet poneren, en nochtans niet
kan bewijzen.

Verstand en rede
Kant heeft zijn critisch systeem opgebouwd volgens een schema, ontleend aan de in
zijn tijd gangbare psychologie: het kennend bewustzijn van de mens onder de
drievoudige vorm van zintuigelijke ervaring, verbeelding en intellectuele kennis.
Voor ons probleem is alleen dit laatste deel van zijn systeem van belang.
In de intellectuele kennis nu heeft Kant een zeer scherp onderscheid gemaakt
tussen verstand en rede. We kunnen het voorlopig als volgt opvatten: het verstand
is een lagere, de rede een hogere vorm van intellectueel kennen. Het verstand is
immers een functie, waardoor het voor de mens mogelijk wordt, door een eigen,
spontane activiteit van het ik, de fenomenen van de wereld-ervaring synthetisch te
verbinden en hierover algemeen geldende uitspraken te formuleren, welke de
grondslag vormen van de wetenschap. Men moet weten, dat Kant zeer onder de
indruk gekomen was van de natuurwetenschappelijke theorieën van Newton
(1642-1727). De theorie van de algemene aantrekkingskracht volgens bepaalde wetten
had de geesten al even zeer in beroering gebracht als twee eeuwen later de theorie
van de algemene relativiteit van Einstein dit zou doen. De spectaculaire ontwikkeling
van het physische en astronomische kennen, dat uit Newton's wet van de zwaartekracht
volgde, de schijnbaar absolute, universele geldigheid van die wet noopten Kant er
toe de zekerheid van de natuurwetenschappelijke bewijsvoering filosofisch te
funderen. Door de bewijsvoering, steunend op de wet van de zwaartekracht kwam
men immers tot algemeen-geldende ‘bewezen’ proposities of wetten, uitgedrukt in
hetgeen Kant ‘synthetische apriori oordelen’ noemde, en waarvan hij de absolute
geldigheid wilde verklaren. Het besluit van zijn langdurig en moeizaam onderzoek
was, dat het ‘verstand’ als 't ware een dictatoriale macht bezat om de zichtbare
fenomenen onder bepaalde orde-
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nende schemata te brengen, waarvan wel de voornaamste zijn, tenminste voor ons
onderzoek, het schema van het ‘bestaan’ en dat van ‘oorzaak en gevolg’. Elke
wetenschappelijke kennis van de natuur, elke bewijsvoering betreffende de
natuurfenomenen is dus tenslotte gebaseerd op deze ordenende beginselen of ‘a priori
categorieën’ van het ‘verstand’. Het verstand is bijgevolg het menselijk denken
gericht op de natuurfenomenen, het is de waarborg van de universele geldigheid van
de natuurwetten, die aan de vloed der fenomenen een zekere (wetenschappelijke)
denkbaarheid geven. Kant's theorie van het verstand (hij noemt die de ‘Analitik’) is
dus niets anders dan de filosofie van de physica en meer bepaald van de newtoniaanse
physica.
Maar als ‘bestaan’, ‘oorzaak en gevolg’, als algemeen geldende proposities, en
eveneens ‘bewijsvoering’ eigenschappen zijn van het ‘verstand’, dus van het menselijk
denken, toegepast op de physische fenomenen, dan volgt hieruit, dat al, wat niet
physisch is, aan het verstand ontsnapt, dat het verstand niet bij machte is, om zich
uit te spreken over realiteiten, die de physische orde te boven gaan (Kant noemt deze
‘noumenale’ realiteiten). Kant heeft aan de woorden: verstand, oorzaak, bestaan en
bewijzen - om ons tot deze te beperken - een zeer bepaalde, beperkte betekenis
gegeven. En meer in het bijzonder, ‘bewijzen’ heeft voor hem de zin van: bewijzen,
zoals men dat in de physica doet. Het resultaat van de bewijsvoering is dan steeds
een ‘synthetisch a priori oordeel’, d.w.z. een physische wet. Het is duidelijk, dat,
uitgaande van zulk een opvatting, het bestaan van God niet kon worden bewezen,
daar God, volgens Kant zelf, de physische wereld oneindig transcendeert, en bijgevolg
niet kan vallen onder de jurisdictie van het ‘verstand’. In die zin gaan we volledig
accoord met Kant: het ‘verstand’ kan het bestaan van God niet bewijzen, en indien
men, steeds met Kant, poneert, dat alleen het verstand ‘bewijst’, dan moet men
besluiten, dat er geen bewijsvoering mogelijk is op heel het gebied van het
metafysische. De metafysische realiteiten immers - en hiertoe rekent Kant zelf God,
het Heelal in zijn totaliteit en de onsterfelijke ziel - verschijnen niet aan het verstand,
daar zij geen zintuigelijk waarneembare phenomenen zijn; zij kunnen alleen worden
erkend door de activiteit van de ‘rede’. Kant is er immers van overtuigd, dat het
specifiek menselijke zich niet beperkt tot het verstand, dat gebogen is naar het
zichtbare en het waarneembare fenomeen. Door het hoogste en edelste van zijn wezen
is hij in contact met het transcendente, met het ‘noumenale’, een contact, dat een
andere structuur moet vertonen dan het synthetiserend en argumenterend proces van
het verstandelijk begrijpen. De mens is niet alleen verstand; hij is ook rede.
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Theoretische en praktische rede
Het redelijk denken, geopponeerd aan het verstandelijk denken, heeft Kant weer in
twee functies gescheiden: de theoretische rede, die alleen tot doel heeft de speculatieve
waarheid, en de practische rede, die het morele leven van de mens beheerst. Alleen
door deze rede, in haar dubbele functie, aanvaardt de mens als een zekerheid, die de
zekerheid van het fenomenele overtreft, het bestaan van God. Nochtans kan het
bestaan van God niet ‘bewezen’ worden, omdat, zoals we reeds aanstipten, bewijzen
in de stricte, kantiaanse zin een activiteit is van het verstand. Door andere en hogere
vormen van het kennend bewustzijn komt de mens tot een inzicht in het goddelijke.
En zowel de theoretische als de practische rede moeten tot dit inzicht bijdragen.
De theoretische rede vat noodzakelijkerwijze de idee op van een absoluut,
noodzakelijk Wezen, de idee van God. Het kennend bewustzijn van de mens kan
niet berusten in de fenomenele, verstandelijke kennis. Door de functie van de
theoretische rede streeft het naar een niet-fenomenele, transcendente eenheid. Zo
vormt deze functie noodzakelijkerwijze de idee van de wereld als geheel, de idee
van de individuele, onsterfelijke ziel, en als opperste eenheidsperspectief van het
denken de idee, of liever het ideaal: God. Het is dus duidelijk dat er geen echt
menselijk bewustzijn mogelijk is, waarin de idee van God niet zou verschijnen, niet als een subjectieve illusie, maar als een noodzakelijke functie van de theoretische
rede.
Maar, zo meent Kant, het is niet mogelijk, dat de theoretische rede, die
noodzakelijkerwijze de idee God in zich draagt, zelf zou bewijzen, dat aan die idee
ook een buiten de rede bestaande realiteit beantwoordt. Het bestaan van God blijft
immers ‘problematisch’ voor de theoretische rede, die niets kan zeggen over het
bestaan of het niet bestaan van het ‘ideaal’, dat zij in zich draagt. En Kant is hier
consequent met zichzelf. Immers, indien ‘bestaan’ een categorie is van het ‘verstand’,
en indien ‘bewijzen’ betekent onze kennis verrijken door een dialectiek, die beperkt
is tot de fenomenen van de zichtbare wereld, dan is het onmogelijk het bestaan van
God te bewijzen: God immers, zegt Kant zeer terecht, is geen object van de
fenomenele wereld; hij is Geest en verschijnt niet langs onze zintuigen in onze ruimte
en onze tijd. Hij ontsnapt bijgevolg geheel aan de greep van het ‘verstand’.
Maar wat de theoretische rede niet kan, nl. enig uitsluitsel geven omtrent de realiteit
van het ideaal, God, dat kan de practische rede. Deze laatste is het menselijk kennen
van de zedelijke verplichting; zij dringt door in het rijk van de ‘vrijheid’ en overtreft
bijgevolg de kracht

Streven. Jaargang 8

407
van het ‘verstand’, dat slechts te doen heeft met de ‘noodzakelijkheid’ van de
natuurwetten. Wanneer Kant nu gaat redeneren over het noumenale feit van de morele
verplichting, dan komt hij tot de slotsom, dat deze moraliteit in zich absurd en
onmogelijk is, indien men niet het bestaan van God aanvaardt. Het argument van
Kant komt ongeveer overeen met het natuurlijk, populair rechtvaardigheidsargument.
Het staat vast, dat de mens moet leven naar de imperatieven van de morele plicht.
Anderzijds zien we dat de plichtsgetrouwheid vaak niet wordt beloond door een
aards, sensibel geluk. En alhoewel de mens steeds zijn plicht moet doen om de plicht
en niet voor welke beloning dan ook, toch is het een ergernis voor het zedelijk
bewustzijn, te moeten aanvaarden, dat het kwade zegeviert en het goede onbeloond
blijft. Onze practische rede bijgevolg, zo zegt Kant, verplicht ons te aanvaarden, te
‘postuleren’, dat er een Wezen bestaat, hetwelk enerzijds de morele gezindheid van
de mens kent (een alwetend Wezen) en anderzijds zozeer meester is over het
natuurgebeuren, dat het dit kan verplichten op een of andere wijze het geluk van de
plichtsgetrouwe te verzekeren (dus een almachtig Wezen). Een alwetend en almachtig
Wezen nu noemen wij God.
Voor Kant is dus niet het verstand maar wel de rede, door de samenwerking van
haar theoretische en haar practische functie, in staat om tot de zekerheid te besluiten
van een transcendent Wezen, dat al de attributen van de christelijke godheid bezit.
De theoretische rede immers blijft er borg voor, dat de idee van zulk een Wezen niet
contradictorisch, onmogelijk is; de practische rede van haar kant postuleert de realiteit
van die Idee. Deze gecombineerde activiteit van de rede, waardoor Gods bestaan
wordt geaffirmeerd, noemt Kant een ‘Vernunftglaube’: een geloofsakt van de rede,
om hem te onderscheiden van de kenakten van het verstand. De rede immers kan
niet tot haar conclusies komen op dezelfde wijze als het verstand, nl. door het
toepassen van verstandelijke categorieën op de gegevens van de zintuigelijkheid, zij
heeft haar eigen wegen om tot de haar aangepaste zekerheden te besluiten. Terwijl
het verstand kent, gelooft de rede.
Het is duidelijk, dat dit geloof niets te maken heeft met het bovennatuurlijk geloof,
dat steunt op het onfeilbaar, onmiddellijk getuigenis van God. De rede aanvaardt
tenslotte niets anders dan het getuigenis dat zij aan zich zelf aflegt: zij gelooft in
zichzelf, wanneer zij door de reflexie op haar eigen theoretische en practische activiteit
besluit tot de realiteit van het transcendente Wezen.
Het besluit dringt zich op, dat de zekerheid van het Godsbestaan niet alleen van
een andere, maar ook van een hogere orde is dan de zekerheden, die het verstand
verwerft over de stoffelijke dingen. Door het
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verstand immers blijft het menselijk bewustzijn beperkt binnen de enge horizont van
de zintuigelijkheid, van de ruimte en van de tijd. De rede daarentegen ontdekt de
wereld van het transcendente, van hetgeen Kant noemt het ‘noumenale’ - de
scholastiek zou zeggen van het ‘zijn’ in zijn absolute geldigheid. Dus niet het verstand,
maar de rede ontdekt God.

Het Godsbewijs van Kant
Kunnen we uit het voorafgaande besluiten, dat Kant ‘het bestaan van God heeft
bewezen’? De filosoof van Königsberg zou met deze wijze van spreken moeilijk
kunnen instemmen. Hij heeft immers aan de termen ‘bestaan’ en ‘bewijzen’ een zeer
enge betekenis gegeven, het ‘bestaan’ kan slechts ‘bewezen’ worden in de orde van
het zintuigelijkwaarneembare. Hierbuiten hebben deze woorden geen zin. Laat ons
dan liever zeggen, dat Kant ongetwijfeld door zijn ‘transcendentale’ analyse van het
menselijke kennen heeft ‘aangetoond’, dat God een transcendente ‘realiteit’ is, zonder
welke het leven van de menselijke ‘rede’ in haar dubbel aspect onverklaarbaar is. Er
is voor Kant geen filosofische bezinning mogelijk, die niet zou besluiten tot de
geloofsakte van de rede in een absoluut, transcendent, kennend en willend en bijgevolg
persoonlijk wezen.
In het kantiaanse Godsbewijs (om het nu maar bij zijn naam te noemen) liggen
diepe intuïties bevat, die voor een geldig Godsbewijs van het grootste belang zijn.
Er is eerstens dit inzicht, dat we het bestaan van God niet kunnen bewijzen, zó-als
we bewijzen, dat de som van de hoeken van een driehoek gelijk is aan twee rechte
hoeken, dat de aarde rond de zon draait, dat de ruimte gebogen is enz..... Het bewijs
van het bestaan van God is van een andere orde en moet geschieden met andere
kenmiddelen dan de wiskundige deductie of de natuurwetenschappelijke inductie.
Er is ook het inzicht, dat het de hele menselijke geest is, die God ontdekt, en dat
bijgevolg op de een of andere wijze ook de morele aanleg van de mens een rol speelt
in de bewuste kennis van het Godsbestaan. Er is vooral de duidelijke affirmatie van
de goddelijke transcendentie, die de filosofie van Kant tot een bij uitstek theïstische
filosofie stempelt.
Het is hier niet de plaats, ook op de tekorten te wijzen van het kantiaanse
Godsbewijs. Onze bedoeling was alleen zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten welke
de ideologische plaats is van God in het geheel van de filosofie van Kant. Alleen
zijn we wellicht nog een antwoord schuldig op de vraag, die zich nu vanzelf opdringt:
hoe is men er toe
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gekomen, om zo algemeen te aanvaarden, dat Kant bewezen heeft, dat het
Godsbestaan niet kan bewezen worden?
In feite heeft Kant gemeend, te kunnen bewijzen, dat al de vóór hem opgebouwde
Godsbewijzen ongeldig waren. Immers, zo redeneerde hij, al die bewijzen (hij
herleidde ze tot drie: het cosmologisch, het teleologisch en het ontologisch bewijs2)
willen tot het bestaan van God komen langs zuiver verstandelijke en alleen theoretisch
redelijke argumenten. Zij willen aan de idee van God realiteit toekennen door een
verstandelijke bestaansaffirmatie. Nu, zoals we zagen, dat is voor Kant onmogelijk.
De realiteit van God wordt alleen gepostuleerd door de practische rede, niet door
het verstand. We kunnen hier niet verder de ingewikkelde technische wegen
bewandelen, die Kant volgt om tot zijn doel te geraken, en een denkfout te ontdekken
in de klassieke Godsbewijzen, die hij alle herleidt tot een ook voor ons ongeldig
ontologisch bewijs.
Het is ook niet nodig, hier te gaan bewijzen, dat Kants pogingen, om de
ongeldigheid der klassieke Godsbewijzen aan te tonen, niet geslaagd zijn.... Wat
voorafgaat volstaat, om het misverstand te verklaren, waarvan Kant nog steeds het
slachtoffer is. Het is nl. zeer moeilijk hem te volgen in zijn tamelijk ingewikkelde
denkmethode en zijn gecompliceerde opvatting over het Godsbestaan te begrijpen;
het is daarentegen uiterst gemakkelijk de slogan te verstaan: ‘Kant heeft bewezen,
dat het Godsbestaan niet kán bewezen worden!’ Men heeft het positieve Godsbewijs
van Kant eenvoudig over het hoofd gezien; men wacht er zich wel voor Kants critiek
omtrent de klassieke Godsbewijzen te bestuderen en op haar beurt aan critiek te
onderwerpen. Men heeft alleen het zeer aanvechtbaar negatief resultaat tot een
algemeen princiep verheven - het princiep van het agnosticisme.
Dat Kant zelf enigszins de oorzaak is van het misverstand vindt zijn oorzaak in
het feit, dat tenslotte heel zijn filosofie is gebouwd op zeer onzekere grondslagen en
dat haar negatieve, afbrekende zijde sterker is dan haar positieve en opbouwende.
Niettegenstaande zijn zwakke premissen wist hij door de gematigdheid van zijn
intuïties toch nog tot de absolute transcendentie van God te besluiten maar toen, bij
de vooruitgang van het denken, de zwakheid van zijn basis aan het licht kwam, werd
ook heel zijn eigen bewijs van het Godsbestaan wankel, en men vergenoegde zich
met zijn negatieve critiek op de klassieke Godsbewijzen. Zo kon het gebeuren dat
Kant, ten onrechte maar niet onverklaarbaar, gehuldigd werd als de vader van
agnosticisme en positivisme.

2) Het kosmologisch bewijs gaat uit van de contingentie van de wereld, het teleologisch, van
de orde in het heelal; het ontologisch bewijs wil tot Gods bestaan besluiten door een analyse
van de idee van God.
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Elisabeth, Gravin van Hoogstraten en Culemborg
1555-1955
door Dr Th. Ausems S.J.
AAN het Nederlands Koninklijk Huis komt de grafelijke titel van Culemborg toe,
waaraan de eerste draagster, wier zalig sterven in 1955 voor de vierhonderdste maal
verjaart, de zuivere glans heeft geschonken van waarlijk vorstelijke milddadigheid
en diep-Christelijke vroomheid. De 9de December 1555 overleed nl. Elisabeth, eerste
gravin van Culemborg en tevens van het Belgische Hoogstraten, op ruim 80-jarige
leeftijd in haar kasteel te Culemborg.
Alle geslachten prijzen haar zalig. ‘Onze Vrouwe heeft een grote dorst naar het
heil en de godsvrucht van haar onderdanen’, schrijft de 16de-eeuwse Jezuïet Van
Hees, ‘het is gewoonweg niet te vertellen, hoe grote werken van liefde en
barmhartigheid zij verricht voor het volk’1). ‘Menigte cloosters en gasthuizen hebben
zij (en haar tweede echtgenoot) gesticht’, meldt de 17de-eeuwse geschiedschrijver
Slichtenhorst. De 18de-eeuwse dominee Voet van Oudheusden getuigt, dat haar
naam en nagedachtenis dan, na verloop van bijna twee eeuwen, nog in zegening is2).
En in 1899 noemt H.J. Allard S.J. haar: ‘de om hare weldadigheid overbekende
Elisabeth van Kuilenburg’3).
Het leven van deze schatrijke erfdochter van Culemborg heeft zich afgespeeld in de
hoogste regionen van de Bourgondische hofadel. Geboren te Culemborg op 30 Maart
1475 als oudste der negen kinderen van Jaspar, Heer tot Culemborg, ten Weerde, tot
Borsselen, tot Hoogstraten, tot Lienden, tot Zuilen, ter Lede enz. en van Jonkvrouwe
Johanna van Bourgondië, werd zij opgevoed samen met hertog Philips de Schone,
die haar later als hofdame toevoegde aan zijn gemalin Johanna, de jongste dochter
van Spanje. Men zegt van Elisabeth, dat zij schoon, lief en buitengewoon begaafd
was. Haar beide echtgenoten waren Ridders van het Gulden Vlies, een onderscheiding,
door de Nederlandse edelen even hartstochtelijk begeerd als het Legioen van

1) Monumenta Historica Societatis Jesu. Epistolae Mixtae IV, blz. 858.
2) A.W.K. Voet van Oudheusden, Historische Beschryvinge van Culemborg, Eerste Deel, blz.
152.
3) H.J. Allard, De eerste Jezuïet te Amsterdam (1550), in: Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm,
Ao Di 1900, blz. 65 noot 3.
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Eer door de soldaten van Napoleon4). De eerste, Johan van Luxemburg, boezemvriend
van Philips, stierf reeds in 1508; waarop Elisabeth in 1509 hertrouwde met de latere
stadhouder van Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht, Antonis van Lalaing, een
der uitstekendste edelen van zijn tijd. Zelf kinderloos, hechtte zij zich innig aan de
toekomstige Karel V en diens zusje Maria, die ze vaak te Bergen, Brussel of Mechelen
ontmoette. Als Karel V later deze streken bezocht, vergezelde zij hem of ontmoette
hij haar in de residentie van haar echtgenoot, en een van Karels laatste regeringsdaden
was de verheffing der heerlijkheid Culemborg tot graafschap op 21 October 1555.
Toen ook haar tweede echtgenoot gestorven was in 1540, vestigde zich ‘de vriendin
der vrolijke en scherpzinnige aartshertogin Margaretha, de wellust van de
aartshertoglijke, koninklijke en keizerlijke hoven, het sieraad der hooge kringen te
Mechelen, Audenaarde, Gend, Brussel, 's Hage en Utrecht (waar zij bij het leven van
haren gemaal beurtelings vertoefd had), de verstandige, gevoelige, weldadige
Elisabeth’ - deze lofspraak is afkomstig van de 19de-eeuwse dominee Dr G.D.J.
Schotel5) - weer in haar geboorteplaats op het voorvaderlijk slot te Culemborg.
Toen de oude gravin te Culemborg teruggekeerd was, vond zij daar, volgens haar
eigen getuigenis, de godsdienstige gezindheid der mensen zeer veranderd6). Wat
daaraan te doen? Op aansporen van de deken der St Barbarakerk, Jan van
Schoonhoven, vaardigt zij in 1541 een plakkaat uit tegen de leer en de boeken van
Luther, Wiclif, Oecolampadius, Zwingli, Melanchthon enz. en tegen enkele werken
van Erasmus7). De deken neemt contact op met de in 1540 gestichte Sociëteit van
Jezus en dientengevolge krijgt hij in 1550 bezoek van de 29-jarige rector der Leuvense
Jezuïeten, P. Adriaen Adriaenssens. Deze schrijft over zijn gastheer aan St Ignatius
te Rome: ‘Ik heb u met de voorlaatste Romeinse post de reden blootgelegd van mijn
vertrek naar Holland. Ik ben daar namelijk reeds sedert lang uitgenodigd en verlangd,
vooral door een zekere geleerde van zeer aanzienlijke familie en goede naam, een
grijsaard en kanunnik van een heilig leven’8). Vier dagen blijft P. Adriaenssens te
Culemborg en gaat dan wegens de kermisdrukte weg. Hij logeert een dag bij de
Kartuizers te Utrecht en vervolgens vier

4) H. Pirenne, Geschichte Belgiens III, blz. 239.
5) Dr G.D.J. Schotel, Floris I. en II. van Pallant, Graven van Culemborg, blz. 5. Vgl. voor heel
deze passage ook o.c., blz. 2-4.
6) Geschiedkundig Overzicht van Katholiek Culemborg, blz. 10.
7) Voet van Oudheusden, o.c., blz. 179.
8) H.J. Allard, a.c., blz. 51.
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dagen te Amsterdam. Vandaar vertrekt hij weer naar Culemborg en blijft daar nu
acht dagen. Jan van Schoonhoven doet de Geestelijke Oefeningen bij hem en begint
een nieuw leven: hij kleedt zich als een Jezuïet, neemt geen geld aan voor geestelijk
dienstwerk enz. In 1554 ziet de deken tenslotte zijn wens, een Jezuïet in Culemborg
te hebben, vervuld, en komt er een zekere magister Jordanus of Jordaens, een
candidaat voor de Sociëteit van Jezus, bij hem; en wanneer deze in Augustus 1555
naar Rome vertrekt om daar zijn noviciaat te beginnen, wordt P. Arnoldus Hezeus
of van Hees naar Culemborg gezonden. Deze blijft daar tot 1556, in welk jaar hij
wordt opgevolgd door een andere candidaat voor de Sociëteit9).
De 29-jarige P. van Hees, die Elisabeth in haar laatste levensmaanden meemaakt,
geeft in zijn brieven aan zijn superieuren, P. Adriaenssens te Leuven en St Ignatius
te Rome, een levendig en gedetailleerd beeld van het hof- en stadsleven rond de
80-jarige douairière. Hoewel hoogbejaard, heeft zij persoonlijk de leiding van haar
kleine rijk in handen en vormt er het moederlijk middelpunt van. Op haar vererend
verzoek doet P. van Hees er het pastoorswerk voor de 59-jarige, vroegoude
pastoor-deken Johan van Schoonhoven; maar wegens het enorme succes van de jonge
Jezuïet als predikant en biechtvader willen allen, dat hij zich zal beperken tot studeren,
preken en biechthoren. Niet alleen vrouwen en ouden van dagen, maar ook mannen:
schippers, hovelingen, boeren en jongelui, zelfs uit de omliggende plaatsen, stromen
naar zijn preken, zodat degenen, die een goede plaats willen hebben, die al om zes
uur of om half zes moeten innemen, omdat al het publiek niet in de kerk kan. Het
feest van Maria Geboorte, 8 September 1555, vormt een hoogtepunt: velen, ook
edelen, biechten die dag opnieuw en gaan te communie; en onmiddellijk wordt het
bericht hiervan bij wijze van groot geschenk doorgegeven aan de gravin op het
kasteel, die zich buitengewoon verheugt bij het vernemen van het grote aantal der
biechtelingen en communicanten. Op diezelfde achtste September preekt hij op het
slot voor een groot gehoor, terwijl hij in de St Barbarakerk begint met het plechtig
uitstellen van het H. Sacrament, zoals dat in Leuven gebeurt, maar veel feestelijker
versierd. De kerk is vol mensen, om het schouwspel van het H. Sacrament te zien
en het aantal communicanten. Iedereen heeft voor die versiering kostbaarheden
aangedragen. ‘Ik meende’, schrijft van Hees op 20 September 1555 naar

9) F. van Hoeck, S.J., De Jezuïetenstatie te Culemborg, in: Archief voor de Geschiedenis van
het Aartsbisdom Utrecht. Bijdragen verzameld en uitgegeven op last en onder toezicht van
Z.H. Exc. den Aartsbisschop, zeven en vijftigste deel, blz. 65.
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Leuven, ‘dat ik de Israëlieten zag, die hun oorringen enz. naar Aäron brachten voor
het kalf, toen het houten tabernakel, waarin het H. Sacrament zou komen te staan,
op Vrijdag naar het slot werd gebracht om het te versieren; zo brachten allen goud,
zilver, zijde en al wat ze aan sieraden hadden, voortdurend naar acht of negen adellijke
jonkvrouwen; er waren er twee of drie, die slag van versieren hadden: ze doen het
volgens de manier van de St Jacob. Dat alles moest worden klaargemaakt vóór de
ogen van de Vrouwe, en ik zou niet kunnen uitdrukken, hoeveel vreugde zij daarbij
toont. Zij heeft een nieuwe lap stof gebracht, van zuiver goud gemaakt, waarvan een
el (zoals meneer de deken me gezegd heeft) veertig gulden heeft gekost; daarbij heeft
zij buitengewoon mooie vergulde peren en een heel kostbare en mooi gemaakte kap
gebracht, die zij al tachtig jaar bewaard heeft als iets heel dierbaars (zoals ze mij
heeft gezegd), van de tijd van haar doopsel af, die zij nu voor het H. Sacrament
gebracht heeft.... Haar kapelaan, die gestorven is, heeft een mooie, niet-geconsacreerde
kelk (van zuiver verguld zilver) nagelaten voor het toedienen van wijn aan de
communicanten....’
‘De vrouwen uit de stad zijn bij onze Vrouwe gekomen, omdat ze bang zijn, dat
ik ga vertrekken; ze klagen, dat hun mannen, schippers, deze Zondagen vóór het eten
gewoonlijk dronken zijn en de kerk niet bezoeken. Nu komen ze altijd naar de preek,
horen de H. Mis en drinken niet vóór het eten; dat heeft de Vrouwe (Elisabeth) zelf
verteld aan de (jonge) gravin van Hoogstraten (Anna van Rennenberg)....’
‘Verleden Maandag ontbood onze Vrouwe mij, en onder andere zei ze mij, dat
haar voorgesteld was door sommigen der voornaamsten van de stad - zij noemde mij
er één, die haar eerste raadsheer is, een man van groot gezag - dat zij een nieuwe
kapel wilden bouwen voor het H. Sacrament. Het altaar wordt (zoals ik boven
geschreven heb) in gereedheid gebracht, maar hij verlangt een nog mooiere plaats
voor de devotie tot het H. Sacrament. De volgende dag nodigde de Vrouwe meneer
den deken en mij ten eten, waarvoor wij ons verontschuldigd hebben; tenslotte kwam
diezelfde raadsheer naar ons huis en toevallig was meneer Alexander, nu kanunnik
geworden, bij mij; zo bracht hij ons drieën naar het slot. Na tafel gingen wij naar de
Vrouwe, die terstond tweehonderd gulden aanbood, een andere dame honderd en
verscheidene anderen boden ogenblikkelijk sommen aan. Die raadsheer nam ze aan,
wien de bevordering van het H. Sacrament zeer ter harte gaat, en heel het bestuur
van de Vrouwe hangt van hem af; het is een Mechelaar, een vrome en vrolijke man.
Men heeft dus besloten, dat er een Sacramentskapel zal worden gebouwd, maar, wat
we jammer vinden,
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de bouw moet worden uitgesteld tot Maart, wegens de vochtigheid van de plaats;
ondertussen worden alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen....’.
‘En omdat hier uit alle landen in het rond mensen komen, uit Brabant, Gelderland,
Gulik enz., aangezien de familie van onze Vrouwe uitgebreid is, wordt hun dikwijls
veel kwaad verteld over de Jezuïeten, schijnheiligen, hebzucht, dat wij voordeel
zoeken enz., maar Goddank, zij geven er zelf niets om en letten er niet op, zeggende,
dat zij het tegendeel zien en horen; ja zelfs worden zij ons daardoor meer genegen,
omdat ze inzien, dat dergelijke lasterpraatjes alleen maar uit afgunst voortkomen en
uit verkeerde vooroordelen. Zo zei me mevrouw de gravin: ‘Ik begrijp niet, wat voor
argwaan de bedelorden tegen u koesteren, dat ze door u schade zouden lijden, terwijl
heel hun onderhoud afhangt van datgene, waartoe u het volk aanspoort: tot ruime
aalmoezen, die u niet aanneemt, tot veelvuldig biechten, dat ook hun tot nut is, omdat
u alle mensen niet kunt horen....’10).
Toen P. Arnoldus van Hees, na zowat een maand te Culemborg werkzaam geweest
te zijn, het bovenstaande aan P. Adriaenssens te Leuven schreef, had deze juist tien
dagen te voren het volgende verslag over hem aan St Ignatius te Rome uitgebracht:
‘.... uit één mond roepen ze (te Culemborg): “Wat kunnen we doen om hem bij ons
te houden?” Die hoogadellijke gravin van Hoogstraten is ook Vrouwe van diezelfde
stad Culemborg; zeer veel edelen stromen daar in groten getale van alle kanten samen;
Mevrouw de gravin zelf en anderen willen aan u schrijven om hem te kunnen houden.
Allen biechten bij de Pater; en de gravin zelf, thans weduwe, schenkt al haar
kostbaarste eigendommen, waarmee ze tot nog toe de wereld gediend heeft, voor
godsdienstig gebruik, en wil met Gods genade allen door haar voorbeeld voorgaan
en alle Zondagen biechten en communiceren; evenzo zeer vele anderen. Ik heb daar
echter op geantwoord, dat het verstandiger lijkt, dat ze langzamerhand wennen aan
de veelvuldige communie en tegelijk zich alle deugd eigen maken, omdat het geen
twijfel lijdt, dat ze heel veel zullen te verduren krijgen in ieder opzicht.... Omdat we
dus grote vruchten zien, hebben we besloten, genoemde Pater daar voor enkele
maanden te laten, tenzij u andere aanwijzingen zou geven’11).
Elisabeth had tot haar overgrote vreugde het heil van haar volk aanschouwd.
Voorbereid door wekelijkse biecht en H. Communie en geheiligd door vele andere
goede werken overleed zij, zittend op een stoel in

10) Monumenta Historica Societatis Jesu. Epistolae Mixtae IV, blz. 858-862.
11) Monumenta Historica Societatis Jesu. Litterae Quadrimestres III, blz. 633-635.
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haar kasteel te Culemborg, de 9de December 1555. Haar lichaam werd gebalsemd
en ten toon gesteld. De kapel en de zalen van het slot zowel als de kerken te
Culemborg en te Hoogstraten werden geheel met rouwfloers bekleed. Gedurende
dertig dagen, drie uren daags, werden de klokken van de kerken en de kloosters der
stad geluid. Vervolgens had de uitvaart met allen luister plaats. Een onafzienbare
stoet van edelen, jonkers, priesters, pages, officieren, dienaren en gildebroeders,
benevens vijftig toortsen dragende armen, met tabbaards van zwart laken uitgedost,
begeleidden het lijk van het slot te Culemborg naar de St Catharinakerk te
Hoogstraten, waar het naast haar tweede echtgenoot Antonis van Lalaing onder een
prachtige albasten tombe, die nog de bewondering van alle aanschouwers wekt, is
ter aarde besteld. Aan vele armen werd op die dag zwart laken uitgereikt en met niet
minder dan 7000 pond brood werden zij te Culemborg en te Hoogstraten bedeeld.
Uitgezonderd de legaten aan godsdienstige en liefdadige instellingen,
bloedverwanten, vrienden en dienaren, had Elisabeth haar gehele, rijke nalatenschap
aan ‘de regte armen’ vermaakt. De vier executeuren, de deken der St Barbarakerk
en drie leken, besloten, weeshuizen te Culemborg en Hoogstraten te stichten. De
reparatie van het Melatenhuis te Culemborg werd uit de nalatenschap bekostigd,
evenals de wekelijkse broodbedeling sinds Februari 1564 aan het St Petrusgasthuis
gehouden12).
Tien dagen na Elisabeths dood werd haar neef, Floris I van Pallandt, voor het stadhuis
als eerste Heer en Graaf van Culemborg plechtig ingehuldigd, in tegenwoordigheid
van zijn neef, de Graaf van Hoogstraten, Philippe de Lalaing13). Laatstgenoemde,
gehuwd met Anna van Rennenberg, dochter van Cornelia van Culemborg
Jasparsdochter, had reeds in 1532 Hoogstraten evenals de andere Belgische bezittingen
verkregen van zijn tante Elisabeth, en in 1533 had zij hem ook Borsselen
geschonken14). Voorlopig ging de godsdienstige vernieuwing te Culemborg door,
geheel in de geest van de onvergetelijke dode. ‘Van de tijd af, dat ik hier ben’, schrijft
van Hees aan St Ignatius te Rome op 1 Januari 1556, ‘heb ik bijna elke dag van
enigen de biecht gehoord. Het is hier nieuw en ongehoord, dat de parochie buiten de
vasten biecht, behalve ouden van dagen en enkele brave mensen, die gewoon

12) Geschiedkundig Overzicht van Katholiek Culemborg, blz. 10-11.
13) Voet van Oudheusden, o.c., blz. 197.
14) Rijksarchief in Gelderland. Mr A.P. van Schilfgaarde, Het Archief der Heeren en Graven
van Culemborg, Eerste Stuk. blz. XII.
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zijn met Kerstmis te biechten; op andere tijden bijna niemand, behalve vrouwen in
verwachting. Deze nalatigheid zijn wij begonnen te verbeteren door enkelen te
brengen tot veelvuldiger biecht, bij welken de Hooggeboren Vrouwe de Gravin van
Hoogstraten is, wier voorbeeld is gevolgd door ongeveer twintig adellijke
jonkvrouwen, weduwen en gehuwden, zowel van het kasteel als uit de aanzienlijken
der stad, met een groter aantal burgers, getrouwde vrouwen, kinderen en dienstmeisjes,
die behalve veelvuldige biecht, op de meer voorname feestdagen en de feesten van
de H. Maagd begonnen zijn te communiceren; ja zelfs gaat er geen Zondag voorbij,
waarop er niet enkele (hoewel weinig) vrouwen met alle devotie tot de tafel van het
Allerheiligst Lichaam des Heren naderen; mannen echter zeer zelden, want, ofschoon
er vrome en devote mannen zijn, zodat ze zelfs hun kinderen en hun vrouwen daartoe
aansporen, vrezen ze toch haar te volgen wegens de tegenovergestelde gewoonte.
Maar op dit Kerstfeest hebben ook veel mannen gebiecht, zodat behalve ik ook de
deken zelf met enkele anderen enige dagen hebben moeten biechthoren, zoals dat
gewoonlijk gebeurt met Pasen; zo groot was het aantal biechtelingen. Op Kerstdag
zelf hebben er ongeveer twaalfhonderd gecommuniceerd; dat zou voor Leuven weinig
geweest zijn, maar wie zou dit niet veel noemen in deze onze zo kleine gemeente
(nl. van drie duizend vijfhonderd mensen volgens de gewone opinie) zozeer vervreemd
van de veelvuldige communie? Onder anderen hebben tot grote stichting van heel
de stad alle edelen van het hof van beider geslacht en alle vooraanstaande figuren
van de stad gebiecht en gecommuniceerd, nl. Z. Exc. de Graaf van Hoogstraten, ook
onze Graaf van Culemborg, die in de hieraan voorafgaande dagen als graaf is
ingehuldigd, Mevrouw de Gravin van Hoogstraten met de overigen van het hof tot
40 of 50 personen van beider geslacht (zoals ze mij verteld hebben) van het hof, nl.
(sic!) alle magistraatspersonen van de burgerij, waarvan de voornaamsten bij mij
gebiecht hebben, en dat zouden er meer gedaan hebben, als ik niet geheel door de
menigte overstelpt was geweest. Enigen hebben om die reden tot tweede Kerstdag
gewacht; maar die hovelingen, zowel mannen als jonkvrouwen, zullen wegens de
dood van onze Hooggeboren Vrouwe de Gravin, die dit omvangrijke hof hier
onderhield, naar verschillende steden van dit land uiteengaan. Vandaar hopen wij,
dat de goede geur, hier ontvangen, ook op andere plaatsen vrucht in den Heer zal
aanbrengen. Daartoe draagt ook de verering van het H. Sacrament bij, waarmee wij
begonnen zijn, zoals de gewoonte in Leuven is, op alle Zondagen; voor het gebruik
van de communicanten wordt Het uitgesteld bewaard op het altaar, met de vereiste
kaarsen en kostbare sieraden, tot grote toe-
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juiching en stichting van het volk versierd met de grootste luister; ook met gelijke
devotie en pracht wordt Het naar de zieken gebracht onder begeleiding van heel de
wijk, waarin de te bezoeken zieke ligt.... Ik verzoek u, mij tegelijk met heel de
vergadering van deze onze Sociëteit, Eerw. Pater, alleen aan den Heer te willen
aanbevelen.
Culemborg 1 Januari 1556.
Van Uw Vaderlijkheid de onwaardige dienaar,
Arnoldus Hezius’15).
Vier eeuwen zijn sindsdien voorbijgegaan. Elisabeths voorvaderlijk slot is tot de
grond toe afgebroken, haar kleine rijk ingelijfd bij de provincies Zuid-Holland,
Utrecht en Gelderland. Slechts één der titels van het Koninklijk Huis, nl. Graaf en
Gravin van Culemborg, en de uitgebreide kroondomeinen aldaar vormen de enige
herinneringen aan de Culemborgse Grafelijkheid16). Voor de Nederlandse
Jezuïetenprovincie is Culemborg een Nazareth geworden, waar ze in verborgenheid
is opgegroeid. Ze heeft er tot 1917 de parochie bediend; de Superior der Hollandse
Jezuïetenmissie is er gevestigd geweest. In het daar door de Sociëteit gestichte
seminarie zijn het junioraat, de philosophie en de theologie der Nederlandse Jezuïeten
begonnen.
Het heeft geen zin, dit verleden nu kunstmatig te reconstrueren; maar voor onze
al te economisch ingestelde, verburgerlijkte en aan religieuze vervlakking lijdende
samenleving is het nuttig en nodig, dat wij in Nederland, België en Zuid-Afrika ons
bezinnen op de stralende persoonlijkheid van Elisabeth. Wat ons ontbreekt, is een
werkelijk leidinggevende, vernieuwde adel, die ons voorgaat in eigentijdse, edele,
christelijke levensstijl.

15) Monumenta Historica Societatis Jesu. Litterae Quadrimestres IV, blz. 24-27.
16) Rijksarchief in Gelderland, o.c. blz. X.
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Sven Stolpe
door D. Rywood
DE eerste, sterk autobiografisch gekleurde, roman van de Zweedse bekeerling Sven
Stolpe is Wachtkamer van de Dood (I dödens väntrum)1). Het mocht een waagstuk
heten, na Thomas Mann's Zauberberg, opnieuw de atmosfeer van een Zwitsers
sanatorium te willen oproepen, zonder naast dit reuzenwerk stuntelig of al te klein
te verschijnen. Stolpe is daarin geslaagd.
De jonge man, die met aangetaste longen naar het Zuiden trekt, is zonder het te
beseffen slechts een typisch specimen van de ‘geslachtofferde jeugd’ onzer eeuw.
Zijn vader, een Zweeds officier, een man van eer en principen, verplichtte zijn gezin
gedurende de eerste wereldoorlog streng volgens de rantsoenkaart te leven. Maar
plotseling en zonder een klacht sterft zijn vrouw van uitputting en zijn zoon schijnt
voorbestemd om in een sanatorium zijn levenseinde te vinden.
Hartstochtelijk werpt de jongen zich in het studentenleven, met al het talent maar
ook met de ontberingen, van de onbemiddelde ‘van stand’. Hij leert er het geluk
kennen van de echte vriendschap in gemeenschappelijke strijd. Maar des te bitterder
smaakt ook de ontgoocheling wanneer deze vriendschap wordt stuk geslagen.
Somber gestemd komt hij aan in het vredige landhuis, waar heldere stilte zoveel
vertwijfelde strijd verbergt. Hij is vast besloten, van zijn kuur een experiment in
koele menselijke observatie te maken. Maar de sanatoriumsfeer weet ook hem aan
te zuigen. Op hallucinerende wijze maakt Stolpe die atmosfeer voelbaar. Totale
hopeloosheid achter een dunne, gladde wand van cynisme. Crisis-uren, waarin die
wand ineenstort en de patiënten zich levend begraven weten. Levenshonger, die zich
heimelijk wil uitvieren in een frenetiek genieten maar die alle genot met het leven
betaalt. Uitzichtloos dreigt de jonge man ten onder te gaan in die stuiptrekkingen
van leven, die niets anders zijn dan grimassen van het werkelijke leven.
De houding van een medepatiënt, die gevraagd heeft zijn kamer met hem te delen,
brengt hem tot het besef dat een vitalistisch zich-uitleven slechts de dood ten gevolge
zal hebben, terwijl een sterke, hoog-gemoti-

1) Sven Stolpe, Wachtkamer van de dood, vert. E. Elias-Eneström (Standaard-romans).
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1955, 240 pp., ing. Fr. 65, geb. Fr. 85. Verder nog in
het Nederlands verschenen: Spel tussen de Coulissen. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1954.
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veerde wil en de moed tot zelfoverwinning het leven kan redden. De kamergenoot
is een jong katholiek priester, de enige uitgesproken katholieke figuur in het boek.

Sven Stolpe in de Zweedse letterkunde
Deze eersteling van Stolpe heeft vijf en twintig jaar op een Nederlandse vertaling
gewacht. En als schrijver én als bekeerling is Stolpe in de Nederlanden nog weinig
bekend. Gril van het lot of praedestinatie? Het is in alle geval vreemd, dat met hem
juist het tegenovergestelde gebeurd is van wat de andere grote Scandinaafse
bekeerlingen-schrijvers mochten ondervinden.
Undset, Lagerlöf en Jörgensen kenden zeer snel een grote befaamdheid in het
buitenland. In eigen land werden ze weliswaar als grote nationale schrijvers gehuldigd,
maar geestelijk hadden zij zo goed als geen invloed op de godsdienstige instelling
van hun volksgenoten. Geen van hen slaagde er in, als katholiek schrijver school te
maken; in eigen land bleven zij geïsoleerde figuren, terwijl hun invloed op het
katholieke réveil in de gecultiveerde kringen van heel Europa ontzaglijk was. Sven
Stolpe's werken integendeel schijnen buiten Scandinavië tot nog toe alleen in de
Duitssprekende gebieden werkelijk ingang te hebben gevonden. In eigen land echter,
in het ‘heidense’ Zweden, kreeg hij veel invloed, en staat er aan het hoofd van een
sterke religieuze herleving, waarbij de beste jongeren uit de contemporaine letterkunde
zich hebben aangesloten.
In 1905 uit een oude Zweedse familie geboren, studeerde Stolpe aan de universiteiten
van Stockholm, Heidelberg en Parijs. Reeds als student legde hij een onvermoeibare
literaire en culturele activiteit aan de dag. Hij werkte o.a. actief mee aan de oprichting
van het ‘Stockholms Studenttheater’, dat thans nog bloeit en dat vorig jaar te Brugge
een geslaagde opvoering kwam geven.
In Heidelberg volgde hij de colleges van Ernst Robert Curtius. Deze wist Stolpe's
belangstelling op de hedendaagse Franse letterkunde te richten. Hem droeg de jonge
schrijver dan ook zijn eerste boek op, de bundel essays Två Generationer (‘Twee
Generaties’, 1929), waarin hij het voor die tijd en voor een beginneling gewaagde
experiment aandurfde, poëzie met een religieuze grondslag hoger te stellen dan die
waarin een louter gelaïciseerde natuurbeleving werd uitgesproken.
In zijn tweede boek, Livsdyrkare (‘Vereerders van het Leven’ 1931), toont Sven
Stolpe de leegte aan van het instinctieve machts- en
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genotsbestaan, het failliet van het vitalisme. Deze bundel essays is als de gedachtelijke
fundering van zijn in het sanatorium opgedane ervaring.
Meer en meer zou Stolpe's aandacht zich richten naar de moderne Franse
letterkunde en, langs deze, naar het Katholicisme. Wel waren de grote katholieke
auteurs als Claudel, Mauriac, Bernanos, in Zweden helemaal geen onbekenden. Doch
wij kunnen ons moeilijk voorstellen, welk een vreemde, irreële indruk hun werken
moesten maken op een totaal ontkerstend lezerspubliek. Het bovennatuurlijke voor
een schimmig exaltatie-product houden, en hier de primauteit van het bovennatuurlijke
erkend te zien; alle zondebesef als een psychologische aberratie beschouwen, en hier
gefascineerd te worden door de strijd van de zondige mens om boven zichzelf uit te
stijgen: hoe kon dit alles de Zweedse doorsneelezer anders treffen, dan als een even
tragisch als exotisch curiosum?
Naarmate Stolpe zich dieper in de Franse katholieke literatuur inleefde - hij verblijft
vaak langere tijd in Frankrijk, zijn tweede vaderland -, doorvorste hij ook de nieuwe
dimensie die zij van het leven openbaarde. En in een hele reeks boeken zou hij de
problemen van die literatuur in heel hun menselijke diepte, met hun vaak
huiveringwekkende achtergrond van verlossing en genade, voor zijn Zweedse
volksgenoten openstellen en toegankelijk maken. Langs deze literatuur zou hij de
Zweedse intellectuelen weten te interesseren voor de dialectiek en voor de wereldvisie
van het Katholicisme.
De eerste van deze essay-bundels, Den kristna falangen (‘De christelijke Phalanx’,
1934), vestigde voorgoed zijn gezag in heel Scandinavië. De levens van Psichari,
Mauriac, du Bos, Claudel, Maritain, Bremond, e.a. werden er voor het eerst in hun
ware licht gezien en begrijpelijk gemaakt. Deze bundel werd gevolgd door Franska
essayer (‘Franse essays’) in 1936, Själar i brand (‘Zielen in brand’) in 1938, François
Mauriac och andra essayer (‘F. Mauriac en andere essays’) in 1947, en Ande och
Dikt (‘Geest en Poëzie’) in 1950.
In de dertiger jaren bracht Stolpe's religieuze belangstelling hem in contact met
de Scandinaafse Oxford-groep. Een tijdlang heeft deze beweging - die steeds zeer
levendig is onder de Zweedse Lutheraanse geestelijkheid - Stolpe's aspiraties gevoed,
maar nooit voldaan. Wat ze hem gaf en wat ze hem onthield, de problemen die ze
stelde in plaats van ze op te lossen, haar goede wil en haar onmacht, behandelde hij
in een drietal boeken, waarvoor de belangstelling hoofdzakelijk tot het Scandinaafse
publiek en tot de specialisten in de bekeerlingenliteratuur zal beperkt blijven.
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Tegen het eind van deze periode mocht men wel zeggen dat Stolpe uitsluitend als
katholiek dacht en schreef. Toch zou het nog tot 1947 duren, vooraleer hij de
beslissende stap zette en bij de Benedictijnen van de Abbaye de Sainte Marie te Parijs
het Doopsel ontving.
Thans is Stolpe de leider van het femtiotalet, ‘de generatie van '50’, die door een
uitgesproken religieuze belangstelling positie kiest tegen de zwarte angst, de
absurditeit en het nausée-pessimisme van het fyrtiotalet, ‘de generatie van '40’.

Stolpe's romans
In Sven Stolpe heeft Zweden de grootste katholieke publicist en essayist gevonden
van zijn geschiedenis. Zijn invloed op dit gebied is dan ook moeilijk te overschatten.
Toch is het vooral als romancier, dat zijn naam bij het nageslacht zal blijven
voortleven en in de wereldliteratuur nu reeds een voorname plaats heeft verworven.
Zijn grootste romans schreef hij alle na zijn bekering: Lätt, snabb och öm (‘Licht,
vlug en teder’) verscheen in 1947, Sakrament in 1948, Spel i kulisser (‘Spel in de
coulissen’) in 1952. De eigenlijke reden, waarom deze romans in katholieke landen
vrij lang op een vertaling hebben moeten wachten, is wellicht juist hun katholicisme.
Het ‘brede’ lezerspubliek is niet bijzonder gesteld op de evocatie van de even
alledaagse als onverbiddelijke realiteit, die het genadeleven is. En anderzijds is het
katholicisme van Stolpe niet van die aard, dat het zijn boeken braaf genoeg maakt
voor kinderhanden of voor alle parochie-bibliotheken. Want hij beschrijft het leven
met een onbevangenheid en een onbeschroomdheid, de Scandinaviërs eigen.
Deze drie grote romans van na zijn bekering stellen hem op één lijn met figuren
als Gertrud von le Fort, Elisabeth Langgässer, Georges Bernanos, Graham Greene.
Al staat hij tussen die groten toch ook weer geheel zelfstandig.
Licht, vlug en teder speelt in het decadente Parijs van na de tweede wereldoorlog.
Edvard Kansdorf, een Zweeds schrijver, laat zich op dit leven meedrijven, zonder
dat het eigenlijk tot hem doordringt. Hij is ziek en weet zich veroordeeld. Hij is een
bekeerling maar zijn geloof heeft voor hem alle realiteit verloren.
In de drie romans duikt hetzelfde probleem op: het vervluchtigen van het
geloofsbewustzijn. Een oppervlakkige exegese ziet in deze boeken dan ook een strijd
om het geloof beschreven. Zo nog in De Katholieke Literatuur in de XXe eeuw,
waarin enige paragrafen aan Stolpe's romans zijn gewijd. ‘De eerste roman, heet het
daar, beschrijft hoe een
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ziek en wanhopig Zweeds intellectueel stap voor stap het katholieke geloof benadert.
Hij vecht voor zijn ziel....’. Een dergelijke bepaling van het grondgegeven - en men
mag wel verwachten dat nog heel wat meer van die aard zal geschreven worden, nu
Stolpe's werk Europa aan het veroveren is - opent ontstellende perspectieven. Niet
op dit oeuvre, maar op de armoede of, juister gezegd, de geestelijke onvolwassenheid
van de katholieke literaire critiek. Hier staan de critici duidelijk op een voor hen zo
totaal vreemd en weinig onderzocht terrein, dat ze de oriëntatie kwijtraken. Voor
hen is het geloof blijkbaar iets dat men in zijn leven bezit en waarvoor men dan ook
moet strijden, maar niet het leven zelf. Het zintuig, het orgaan voor het waarnemen
van het geloof als leven, de kennis van de normale menselijke zieleopgang in de
genade, ontbreken zo klaarblijkelijk, dat wij terecht de term ‘geestelijke
onvolwassenheid’ mogen gebruiken voor een literaire critiek, die het buiten het louter
formele niet verder heeft gebracht dan tot de analyse van de menselijke eenzaamheidsen liefdegevoelens, hun verwikkelingen en surrogaten.
Hier heeft Stolpe nochtans datgene wat reëel aan het gebeuren is, zo onbewimpeld
uitgedrukt, dat wij niet kunnen twijfelen aan zijn bedoeling: een klinische beschrijving
te geven van de toestand waarin zijn hoofdpersoon verkeert, die alle misverstand
uitsluit. (In zo ver is dit wel een tekort van de roman als roman, en in zijn latere
werken zal datgene wat in de zielen omgaat, dan ook slechts uit het concrete handelen
en denken af te leiden zijn. Maar blijkbaar was hij ondanks alles nog niet expliciet
genoeg voor literair gevormde lezers, die het religieuze leven enkel als een functie
kennen, als het raam voor een moraal).
Eénmaal had Kansdorf een belevenis meegemaakt, die hij niet met woorden,
beelden of begrippen kon uitdrukken. Tijd en ruimte waren weggevallen. De enige
realiteit die hem overbleef, was datgene wat hij toen had ervaren: een
tegenwoordigheid, die licht, warmte, macht, totaliteit was, waarbij al het andere
opeens slechts een droom, een inbeelding of scherm bleek te zijn. Die ervaring kon
hij nooit terugwinnen, hij kon ze niet meedelen. Maar het was werkelijkheid geweest,
de enige waarheid. En daarna kon het hele menselijke leven hem nooit meer binden
zoals voorheen. Ook de menselijke voorstellingen en ervaringen van zijn geloof
walgden hem, zij schenen zich op te lossen, te vervluchtigen, hij had er geen greep
meer op, hij had geen houvast meer, zelfs niet aan het sacramentele leven, dat hij
alleen uit een vage vertwijfeling toch niet losliet.
Veeleer dan de strijd om een geloof te veroveren of om het niet te verliezen, is in
deze roman beschreven hoe een geloof, dat leven is,
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groeit en gelouterd wordt door het verzaken aan alle menselijke voorstelling en
voldoening.
Het enige wat in Kansdorf onaangetast is gebleven, is de liefde voor zijn te jong
gestorven vrouw, Dagny. Wanneer hij echter op een avond, uit heimwee, ter hand
neemt wat zij heeft achtergelaten, vindt hij een pakje brieven, door Dagny aan haar
oudere zuster geschreven, en teruggestuurd toen deze op een skitocht verongelukt
was. En daar leest hij, in de eigen brieven van zijn vrouw, hoe zij een andere man
heeft liefgehad; hoe zij hém, Edvard Kansdorf, vereerde en van hem hield, maar hoe,
tegen haar eigen wil in, heel haar hart van een andere liefde was vervuld. Kansdorf
kan uit de woorden lätt, snabb, och öm (de titel van de roman), die zijn vrouw in
deze brieven gebruikt maar die ook door een zijner vrienden, een schrijver, worden
aangehaald, opmaken, dat niemand anders dan deze laatste de beminde van zijn
vrouw is geweest. Gefolterd en vertwijfeld gaat hij hem opzoeken: de man is hoogst
verbaasd, weet van deze liefde niets af, kan integendeel bewijzen dat er tussen hem
en Kansdorf's vrouw nooit iets is geweest. Zo sterk was Dagny's trouw aan haar man,
dat zij aan deze andere liefde nooit heeft toegegeven.
Edvard's hart is echter gewond, zijn ideaal is stukgeslagen: innerlijk had zijn vrouw
hem toch verraden.... Nu gaat het eerst voorgoed bergaf met hem. Een ogenblik rijst
in zijn hart een nieuwe liefde, wanneer hij een Russisch meisje helpt. Maar hij wordt
afgewezen. Met zijn dokter, de atheïst Lebrun, spreekt hij af, dat deze, als er geen
hoop meer is, hem een verlossend spuitje zal geven om zijn zinloos lijden te bekorten.
Wij hebben hier gepoogd alleen de geschiedenis van de hoofdfiguur uit het boek
samen te vatten; daardoor begingen wij een groot onrecht tegen de kunst van Sven
Stolpe. Nooit volgt hij in zijn boeken één held alleen: noch op het natuurlijke, noch
op het bovennatuurlijke plan is het leven een eenzaam avontuur. Mensen die samen
leven, voltrekken op hun eigen, ondoorgrondelijke wijze hun bestemming aan en
voor elkaar. Ook in deze roman zijn alle figuren in de grond even belangrijk en
noodzakelijk voor elkander: het vrome Russische meisje, Dr Lebrun, die zich heel
wat atheïstischer en brutaler waant dan hij in werkelijkheid is, diens minnares en
familie, en tenslotte de priesterfiguur Pater Perezcaballero, de Dominicaan, die Edvard
in het supreme uur der foltering en loutering zal begrijpen en vrede schenken. Ten
opzichte van deze laatste figuur spaart Stolpe zijn ironie niet: deze onberispelijke
‘heilige’, begaafde pater, alom geëerd als de grote predikant en patriot van zijn
generatie, is een mens die eigenlijk uit eigen inzicht, uit hoogmoed
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handelt. Hij maakt een ontzettende crisis door, die hem physiek en geestelijk breekt:
hij meent zijn geloof te verliezen en te vertwijfelen, en bekent oprecht zijn vernedering
en nutteloosheid. Bij zijn geestelijke leidsman, de eenvoudige Dom Dusolier, die zo
ver beneden hem staat, vindt hij het onbarmhartige en scherpzinnige besef, dat hij
zelfs in zijn vernedering zichzelf zoekt, haar cultiveert en nog zijn eigen leven speelt
in de mooie rol van vernederde! Van de fijne Perezcaballero blijft ten slotte alleen
nog een geestelijk wrak over, een mens die erkent dat hij geen enkel inzicht meer
heeft en op genade en ongenade is overgeleverd aan de donkerten van Gods nacht.
Dan is hij rijp om Kansdorf te helpen; dan kan hij hem van uit een hoger weten
zeggen: aanvaard uw lijden, niet als een stoïcijn, die het psychologisch wil beheersen
en verwerken. Neem het aan, neem het geheel aan. Aanvaard uw liefde voor uw
overleden vrouw: schenk haar niet alleen vergiffenis, maar de trouw aan deze liefde,
met al haar pijn, zal uw redding zijn, zoals de poging om u ervan te bevrijden, uw
lijden te ontvluchten, uw zonde was. Die andere liefde moet ge opgeven, totaal; gij
hebt er het ideaal, dat gij zelf hebt geschonden, in willen najagen. En, tegenover de
menselijke onmacht van Kansdorf tot deze pijnlijke overgave: kunt gij u voorstellen
wat het is, op een zeer, zeer hoge ladder te staan, en u dan achterover in het ijle te
voelen neervallen? Zo is het, wanneer men zich overgeeft aan de genade. En als de
zieke vertelt, hoezeer heel zijn geloof hem sedert lang irreëel is geworden, dan stelt
de Dominicaan daartegenover dit inzicht, dat de sleutel mag heten van het hele boek:
‘In de nacht te dwalen kan een hoge uitverkiezing betekenen.... Gij hebt in de nacht
geleefd. Gij zijt tot een toestand van leegte en machteloosheid gekomen.... dit is het
eindpunt van het natuurlijke, menselijke leven’.
Dat zulk een boek terzelfdertijd vol humor kan steken, is wel een bewijs van 's
schrijvers meesterschap. Het Parijse milieu, de Franse bureaucratie, het leven van
de kleine lui - zoals Clotilde, Kansdorf's gevoelige en oneerlijke huishoudster - zijn
kostelijk en raak beschreven.
Sakrament is eveneens een louteringsroman. Hij is eenvoudiger en strakker gebouwd.
Het is te verwachten, dat de critiek over het algemeen meer begrip zal tonen voor
dit werk dan voor het voorgaande of het volgende. De loutering van Erik Leopold,
voorzeker ook een zuivering van zijn geloofsbeleving evenals bij Edvard Kansdorf,
verloopt langs banen die de literaire critici minder onbekend zijn: de zuivering
verloopt langs de sublimering van een menselijke liefde. Niet in een verscheurend
en stoïcijns verzaken, noch in een platonisch transcende-
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ren, maar in het christelijke offer, dat van de mens een ‘martelaar’, een getuige maakt.
Erik is toneelspeler. Als bekeerling vindt hij aanvankelijk in zijn geloofsleven
onbewust een schone voldoening. Naarmate hij echter minder beantwoordt aan het
hoge ideaal dat hij zichzelf voor ogen stelde, voelt hij zijn geloof wijken,
vervluchtigen. In de grond wilde hij zijn katholicisme beleven als een fijnproever,
een aestheet, een aristocraat van de geest. Het geloof was voor hem een nieuwe
functie van zijn geest, een nieuwe volmaaktheidsvorm van zijn hoogmoed. Een
dergelijk geloof biedt hem geen houvast; noch de priester die hem raad geeft noch
hij zelf beseffen, dat Gods genade ervoor zorgt, dat dit menselijke geloof verdwijnt
en schijnbaar slechts een nacht van onzekerheid en dolen achterlaat. Erik's ziel kende
nog geen aanvaarding-in-liefde, slechts het zich-toeëigenen-in-overheersing. Die
aanvaarding zal hij leren langs de weg van de offerende liefde.
In een toestand van uiterste verworpenheid komt hij logeren bij zijn broer, die in
Frankrijk is getrouwd en nu in de stille omgeving woont van de aloude abdij van
Morienval. De atmosfeer van het oord, het liturgische leven van de abdij, de serene
spiritualiteit der monniken, werken met hun boventijdelijke vrede reeds als een kuur
op de onrustige geest van Erik. Maar vooral Monique, zijn schoonzuster, zal voor
hem een instrument van genade, het ‘Sakrament’ van zijn leven worden. Zij is één
van die wezens, bij wie diepte niet samengaat met gefolterd-zijn doch met vrede,
één van die begenadigde vrouwen, die Goethe zo eenvoudig ‘eine schöne Seele’
noemde. Monique's wezen en bestaan doorstralen Erik's ziel met helderheid; hij leert
onderwerping en overgave. Tussen beiden ontstaat een hartelijke genegenheid. Doch
het is de tragiek van een dergelijke menselijke verhouding, dat zij het hele wezen
meesleept. Erik beleeft een zuivere liefde. Maar na het overlijden van zijn broer
meent hij dat nu niets meer de totale vereniging in de weg staat van twee wezens,
die zo duidelijk voor elkander zijn bestemd. Dan verneemt hij echter het geheim van
Monique, het geheim wellicht ook van de helende kracht van haar tegenwoordigheid,
van haar vredebrengend klare wezen: zij leefde met haar man in onthouding, zij heeft
haar leven aan God gewijd, zij kan Erik's vrouw niet worden. En in de louterende
smart, waar zijn liefde nu doorheen moet gaan, leert hij het uiterste aanvaarden, het
zich-onderwerpen in plaats van het zich willen toeëigenen: ‘een sakrament misbruikt
men niet’.
Spel in de coulissen geeft ons opnieuw een ander aspect van de wegen, waarlangs
de mens zijn genade-bestemming bereikt. In deze
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roman wordt achter de schermen een dubbel spel gespeeld: het spel waardoor de
mensen heimelijk de gebeurtenissen op het toneel proberen te beïnvloeden, en het
spel van de genade, die haar eigen wegen gaat, in en door het vrije spel der mensen.
Dit boek kan meer dan het vorige aanleiding worden tot oppervlakkige lezing. Stolpe
laat hier niet langer genade en natuur op een dubbel plan spelen noch expliciet
tegenover elkander staan: de genade is niet zichtbaar op het toneel zelf, maar van uit
de coulissen is zij wel degelijk actief in de opvoering betrokken. En daar het boek
stevig gebouwd is rond de lotgevallen van één gezin, en ook vóór de schermen een
zeer dramatisch, minder innerlijk gebeuren vertoont, zal de critiek wellicht menen,
dit boek niet zo uitgesproken katholiek te moeten noemen. Doch dieper dan in zijn
voorgaande romans dringt de schrijver hier door tot de authenticiteit, noodzakelijke
voorwaarde voor waarheid van leven en dus ook voor het bestaan zelf van het
genadeleven in de mens.
Herbert Falk is eerste minister in een West-Europese staat. Zijn coalitie-regering
houdt moeilijk stand tegen de aanvallen van links. Falk heeft zich met heel zijn
energie in de strijd geworpen; hij is een groot en oprecht redenaar; hij spaart zichzelf
niet: voor zijn taak zet hij al zijn kracht en trouw in. Hij voelt zich één van die
betrouwbare, standvastige mannen, die ‘op de bres’ staan in de strijd voor hun ideaal.
Zo ziet hij zijn leven. Zo zien hem helaas ook zijn kinderen, dit leven vóór zichzelf
en vóór de wereld spelend. Maar door het pharisaisme van de zg. mooie of grote
levens rondom zich hebben zij innerlijk schipbreuk geleden: Georges, eerst zo vroom,
verliest langzamerhand zijn geloof, en zoekt vertwijfeld naar een leven dat echt is
en spontaan, dat zichzelf niets voorliegt; Regina, voor wie haar vader eens de afgod
was, verafschuwt hem nu, terwijl zijzelf een nevropathe wordt, een ambivalent, nooit
volwassen wezen. Falk's vrouw, Elisabeth, is ziekelijk, verblijft op het land en leidt
er een leven van diepe vroomheid.
De getuige van wat zich in werkelijkheid in dit gezin afspeelt, is Pater Leo, de
nogal gezette, weinig intelligente, maar in eigen ogen ook zeer onvolmaakte
Dominicaan. Als geestelijke vader van mevrouw Elisabeth krijgt hij niet alleen
toegang tot, maar ook een eigen kijk op het gezin Falk. Hij weet, dat hij geen raad
kan geven - ‘alle raad, die ik ooit gaf, was verkeerd’ bekent hij met glimlachende
humor -, maar zijn nederigheid laat hem op feilloze wijze het echte van het onechte
onderscheiden. Voor de ongelukkige kinderen kan hij niets meer doen: Georges is
geheel in de ban van zijn liefde voor een communistische studente, bij wie hij het
echte leven meent te vinden; Regina wantrouwt alles wat zich voor edel of vroom
uitgeeft, en haakt zich vast aan een
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meisjesflirt uit haar pensionaatstijd. Voor de vroomheid van zijn geestelijk kind,
mevrouw Falk, toont Pater Leo zich meedogenloos: haar leven is een pose; op een
vroegere ontrouw van haar man wil zij zich met deze vroomheid wreken; in de ziel
van haar kinderen heeft zij het beeld van hun vader onteerd door ze, in hun jeugd,
voor zijn ‘bekering’ te laten bidden; in werkelijkheid heeft zij hen tot bondgenoten
willen maken van haar eigen liefdeloosheid. Zelfs haar invaliditeit is een wapen tegen
haar man. Zo heeft zij hem eenzaam gemaakt, hem verplicht tot het spelen van de
sterke, de onverbiddelijke held....
Intussen broeit in de hoofdstad het verzet tegen Falk's regering. Bij een rode
manifestatie dreigen de betogers de politie te overrompelen. Falk volgt de hele strijd
aan de telefoon: zal hij zwak zijn en zich machteloos tonen? - zal hij optreden met
geweld? Wendt, zijn secretaris, een crypto-communist, spoort hem aan tot
krachtdadigheid. Pater Leo, die weet wat in Falk omgaat en vermoedt wie Wendt is,
haast zich om de eerste minister te bereiken en bloedvergieten te voorkomen. Falk
moet beslissen: telefonisch geeft hij bevel, het vuur te openen. Bij de gevallenen in
de voorste rijen is Georges, zijn zoon. Herbert Falk treedt af.
Als een wrak vinden we hem terug op het landgoed, samen met zijn vrouw. Beiden
zijn stil geworden: ze hebben te laat ontdekt, hoe heel hun leven één grote leugen is
geweest; ze hebben het begrepen door de verschrikkingen die hun leugen heeft
gebracht over degenen die zij hadden moeten liefhebben. Schijnbaar is hun leven
mislukt en gebroken. In werkelijkheid heeft het nú eerst de waarheid gevonden: zich
namelijk, in het bewustzijn van eigen kleinheid en hulpeloze zondigheid, over te
geven aan Gods genade en barmhartigheid.

Anthropologie van de verloste
Stolpe's oeuvre neemt een eigen plaats in onder dat van de grote katholieke
romanschrijvers van onze eeuw. Bij hem vindt men niet, als bij een Mauriac, de diep
gevallen verdorvenheid van de natuur, die zwarte zondigheid van de mens, die in
een titanische strijd door de genade moet worden ‘geforceerd’. Evenmin de extreme,
op de spits gedreven gevallen van een Graham Greene: theologische grensgevallen,
waar de barmhartigheid Gods zich openbaart in het hart zelf van de zondigheid. Noch
de bijna manicheïstische spanningen tussen het demonische en de genade, zoals bij
een Bernanos, een Gertrud von le Fort of een Elisabeth Langgässer. Bij Bernanos
immers heersen genade en vreugde niet alleen dank zij de kruisiging van het
menselijke, maar zij
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schijnen uit niets anders dan juist deze kruisiging te bestaan. Evenals bij Bloy, krijgt
men er steeds de indruk, qu'il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant.
Bij Stolpe integendeel treft bijna altijd de aanwezigheid van een milde humor, die,
al is hij minder speels, wel eens doet denken aan sommige bladzijden van Bruce
Marshall; het is een humor, die alleen mogelijk wordt wanneer de mens het mysterie
van de Incarnatie concreet en volledig heeft aanvaard: in en door onze menselijkheid
zoals ze is, voltrekt zich Gods grote mysterie.
Stolpe belicht in haar veelzijdige aspecten de anthropologie van de ‘nieuwe mens’.
Historisch bestaat enkel de begenadigde mens, de gevallene en de verloste. Hij is
niet denkbaar tenzij in het heilsgebeuren, levend en actief er in betrokken. Vandaar
is in de reële menselijke psychologie ook steeds die nieuwe dimensie aanwezig, die
Stolpe in zijn figuren poogt te vatten; hij noemt dit een ‘instrumentele’ psychologie.
De mens is steeds bovennatuurlijk gebonden, actief medewerkend, opbouwend of
afbrekend, aan de verlossing en de voltrekking van het heilsgebeuren, niet alleen
voor zichzelf maar ook voor zijn medemensen. De dwaze zonden van de mensen en
hun vaak even dwaze deugden weet God te gebruiken in dit heilswerk. Ook voor
zijn genadeleven mag elk van ons wellicht zeggen wat de oudere Wilhelm Meister
uit de Wanderjahre constateerde: niet zonder een zekere verwarring kijkt de mens
op zijn verleden terug, wanneer hij bevindt dat zijn willen juist, zijn handelen
verkeerd, zijn begeren slecht, en wat hij bereikte toch nog het gewenste was.
Hoezeer het in de genade opgenomen leven in Stolpe's romans de enige, concrete
werkelijkheid uitmaakt, hoezeer hij het geloof niet anders kan zien dan als een leven
van de ziel, - een leven dat zich noodzakelijk en natuurlijk moet ontplooien in een
mystiek -, getuigt hij uitdrukkelijk in zijn Jeanne d'Arc (1949).
Dit boek is wel de eigenaardigste biografie, ooit aan deze heilige gewijd: boeiender
dan in een roman weet de schrijver ons de locale kleur van het einde der
Middeleeuwen, het karakter en de gestalte van de edelen, krijgers, vorsten en priesters
in het Frankrijk van de XVe eeuw voor de geest te roepen. Maar terzelfdertijd doet
hij juist datgene, wat onvergeeflijk schijnt bij een dergelijke evocatie: hij vergeet dat
wij samen met hem tijdgenoten van Jeanne d'Arc zijn geworden, en neemt critisch
de modernste discussies van psychologen en historici onder de loupe. Niet alleen
verliest zijn werk daardoor niets aan evocatieve kracht, maar de schrijver voert ons
mee in zijn ‘queste’, in zijn vorsen naar de werkelijke zielsgeschiedenis van Jeanne.
Het is hem niet te
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doen om sentiment, niet om een ‘hineininterpretieren’ in een zielsgebeuren, maar
om Jeanne's levende psyche: in de verlossing is zij immers een eeuwige tijdgenote
en blijft zij levend onder ons. Wij begrijpen de voorkeur van de schrijver voor deze
heilige: zij is één van die zielen, bij wie de onzichtbare dimensie van het leven
zichtbaar is geworden. Door haar historische missie en de charismen voor deze
zending vereist, heeft het ‘spel achter de schermen’ ingegrepen in het spel op het
toneel, het speelt op het zichtbare toneel.
In Zweden geldt deze biografie voor Stolpe's meesterwerk. Velen werden er door
genoopt hun Weltanschauung te herzien. Want hij spaart er het agnosticisme van
zijn tijdgenoten niet: ‘Het positivistische bijgeloof, waarmee historici en psychologen
tegenwoordig de werkelijke hoogtepunten van de geschiedenis observeren, is alles
behalve normaal. Vanuit een kikvorsperspectief gezien, verdwijnen de toppen. Dit
beduidt echter niet, dat deze toppen niet bestaan, en evenmin dat de kikvors het
normale vertegenwoordigt. In de moderne beschouwing van de mens reikt de blik
tot het genitale, verder niet. Van uit een zo laaggelegen standpunt moet het geestelijk
leven er natuurlijk als een illusie uitzien, het wonder als een superstitie, en de
openbaring als een hallucinatie.
Wie niet bereid is rekening te houden met de mogelijkheid, dat zijn eigen ervaring
- als bij het kind - begrensd is, zijn eigen vorming eng, dat het gewone
begripsvermogen van onze tijd misvormd en verminkt is, kan niet verhopen ooit tot
een werkelijk begrip van Jeanne d'Arc's verschijning door te dringen’.
In ditzelfde boek schrijft Stolpe het credo neer, dat de neerslag is van zijn
grondervaring en de sleutel van zijn oeuvre:
‘Eén van de voornaamste eisen van de christelijke religie is zelfverloochening.
De grote psychologische paradox van het christendom luidt: ik ben sterk in mijn
zwakheid; het enige waarop ik roemen kan is mijn zwakheid; Gods kracht openbaart
zich enkel in een mens die bereidwillig zijn eigen machteloosheid erkent en zijn
eigen wil offert.
Deze grondaanschouwing staat in een onverzoenlijke tegenstelling met de opvatting,
dat de mens over zichzelf zou kunnen beslissen, een opvatting die - min of meer
uitgesproken - in het wezen ligt van de Westerse cultuur. Noch het materialisme
noch het humanisme kunnen deze christelijke grondaanschouwing delen’.
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Nieuwe kerkbouw in Duitsland
door Ing. Arch. R. Gieselmann
NIEUWE Duitse kerkbouw, dit lijkt wel een dankbaar onderwerp voor de moderne
architect. Want de nieuwe Duitse kerken worden modern gebouwd. Modern, dat wil
zeggen: eenvoudig wat ruimtevorming betreft, aangepast aan het materiaal, helder
en lichtkleurig, en geen navolging van historische bouwstijlen. Men kan zelfs verder
gaan en zeggen, dat de kerkbouw van de na-oorlogstijd het interessantste hoofdstuk
van de opbouw is, omdat hij - naast de industriebouw - de idealen van de nieuwe
bouwopvatting verwezenlijkt. Dit heeft zijn oorzaak in het eenvoudige feit, dat de
kerk slechts dan dicht bij het leven kan staan, wanneer zij de levende vormen, zoals
deze uit de tijdgeest voortvloeien, weet te verwezenlijken.
De bisschoppelijke autoriteiten blijken dan ook sinds lang voor moderne kerkbouw
zich warm te interesseren. Dit is van meer betekenis voor de verwerkelijking van
een project, dan men op het eerste gezicht zou denken. Want in Duitsland is de
architect verplicht, om zijn ontwerp, ook al heeft dit de volle sympathie van de
parochie en de pastoor, aan de bouw-beambte van het bisschoppelijk generaalvicariaat
voor te leggen. De architect moet hier wel degelijk op critiek voorbereid zijn: de
bouw-beambte van de bisschop let hierbij op kwesties van economische aard, want
de bouw van de nieuwe kerk is, wat de financiering betreft, zeer sterk van het
generaalvicariaat afhankelijk. Ook moet de architect zijn ontwerp natuurlijk aan het
stadsbestuur voorleggen, dat eveneens zijn goedkeuring moet geven. Moge deze
wordingsgang van het ontwerp oninteressant lijken, - men zie de diepe achtergrond
van dit gebeuren niet over het hoofd. De deelname van de parochie-gemeente aan
de kerkbouw is namelijk een indirecte geworden. De gemeente, die in de
middeleeuwen als zodanig actief aan de kerk meebouwde, heeft haar deel in de bouw
hoe langer hoe meer en tegenwoordig wel geheel en al aan de beambten-hiërarchie
afgestaan. Wat de parochie tegenwoordig aan de bouw bijdraagt, is practisch
uitsluitend de gift in de kerkbouwcollete. Trots of misschien juist tengevolge van
deze omstandigheden is het grootste deel van de tijdens de oorlog verwoeste Duitse
kerken herbouwd kunnen worden.
Inzake de vormen en materialen, welke voor de kerkbouw gebruikt worden, is
nader te zeggen, dat in formeel opzicht de meeste bisschoppelijke instanties geen
voorschriften uitvaardigen, zoals bij vele profane
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gebouwen door de stadsbesturen wél geschiedt. Zodoende is het resultaat zeer
verschillend. Er zijn goede en slechte kerken, experimenten en pogingen, er is
romantiek en puritanisme. Men kan dan ook nog niet van een kerkbouwstijl spreken.
Want de vormen zijn heden ten dage nog niet zo ver doorgedacht, dat de kerkbouw
zich tot een boven het vinden van deze vormen uitgaande, sterke eigenheid ontwikkeld
heeft. Hij is nog niet stijlvormend, ontleent maar al te vaak zijn vormen aan profane
bouwsels, vooral aan de industriebouw. De ‘sacrale werking’ van menige industriehal
boeide en animeerde vooral in de twintiger jaren de kerkarchitecten. En de nieuwe
mogelijkheden van de staal- en betonconstructies, die het scheppen van wijde ruimten
zonder tussensteunsels mogelijk maakten, deden het overige. Beton wordt door de
meeste kerkarchitecten voor een ten volle kerkelijk bruikbaar materiaal gehouden
en vaak ook onbekleed gelaten. Maar toch zijn de opvattingen over materiaal en
vorm in de kerkbouw gedurende de laatste 20 jaar veranderd. Het door de volksmond
als ‘zielensilo’ aangeduide type van 1930, de in zijn vormen abstracte, aan de
technisch-rationele tijdgeest verkleefde kerkbouw, wijkt voor een ander type, dat de
zuiver kubistische vorm tracht te doorbreken, om op grond ofwel van een vrijer
vormenspel óf van de symbolische kracht der geloofswaarheden en der eisen van de
liturgie, tot een nieuwe, een in diepere zin functionele vorm te komen.
Om deze tegenstelling te verstaan beschouwen wij de kerk uit de twintiger jaren
die de stoot gaf tot de ontwikkeling van de moderne kerkbouw, nl. de
‘Fronleichnamskirche’ te Aken. Ze werd in 1930 door
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Rudolf Schwarz, Hans Schwippert en Johannes Krahn gebouwd. De grondvorm is
een lange rechthoek met twee schepen; het hoofdschip maakt een sterk verticale
indruk. In de witte, volkomen ononderbroken muren bevinden zich dicht onder het
dak vierkante vensters, wier rythme zich in de altaarzône naar beneden verveelvoudigt.
De geweldige hoogte is de enige irrationele ruimte-component. Alle andere afmetingen
zijn, volkomen rationeel geordend, streng in stijl. Het geheel werkt als een gesloten
kloof, die als het ware tot een marsorde in de richting van het altaar dringt. Een andere
richting dan die naar het altaar is niet mogelijk. Zelfs de banken schijnen in hun vorm
naar voren te streven. De architect omschrijft deze ruimtelijke tendens met het begrip:
‘de heilige vaart’ der gelovigen. In de soberheid van de ruimte en in de beperking
wat vormen en kleuren betreft, doet deze bouwwijze het wezenlijke van een kerk
wel tot uiting komen. De werking is ongetwijfeld sacraal. De kerk is eenvoudig en
waardig. Desniettemin doet haar vorm star aan. De ruimtedynamiek, welke de heilige
opgang der gelovigen moest verzinnebeelden, is verstard. Het schip der kerk geeft
niet de levend-organische vorm van de gemeente weer, doch formeert een marscolonne
van stijf naast elkander gezette, parallel gerichte mensen.
Even sober in de middelen en toch niet zo star in de uitwerking is de 24 jaar later
door Schwarz geschapen kerkbouw te Keulen-Braunsfeld. Hier is alleen het
betonskelet zichtbaar gebleven, terwijl de wandvakken ertussen met rode klinkers
zijn bezet. Het dak bestaat uit een aaneengesloten rij geveldaken van beton boven
bijenkorfvormige vensters, een vouwwerk, dat een krachtig rythme aan de lange
ruimte verleent. Deze
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bouwwijze stamt uit het arsenaal van de industrie-architectuur, zonder dat echter
haar bedoeling om veel licht naar binnen te doen stromen eveneens wordt
overgenomen. Boven de altaarzône verkrijgt het zigzag-rythme een nader accent,
door in de hoogte opnieuw het bijenkorfmotief toe te passen en het venster tot aan
de vloer te doen doorlopen. De binnenruimte heeft, evenmin als te Aken, enigerlei
versiering van schilder- of beeldhouwkunst. Ook de kleuren zijn koel; wit voor de
constructiedelen en het dak, lichtblauw voor de tussenliggende wandvakken. Voorts
is bij deze kerk de toren weggevallen en vervangen door een eenvoudige onopvallende
klokkenstoel, een tegenstelling met de opvallen peilers van een vroeg-Gothische
dorpskerk. Geborgenheid en stichting kan de ruimte echter niet geven. De
verstrooiende werking van het mozaïek en van het glaswerk draagt hiertoe bij. De
gelovigen hebben zich dus zelf op het gebeuren aan het altaar te concentreren. Men
kan zeggen, dat dit de ernstige, opvoedende vermaning van deze bouwwijze is.
Klaarblijkelijk is de Maria Hilf-kerk te Frankfurt meer door Schwarz beïnvloed.
Haar bouwers, de architecten Giefer en Mäckler, construeerden de kerkruimte met
stalen balken, zoals deze bij de industriebouw gebruikt worden; het dak boven het
hoofdschip wordt door gekruiste balken, die in de ruimte zichtbaar zijn, gedragen.
Het hoofdschip is uitsluitend voor de parochiediensten bestemd, het lage zijschip
met het sacramentsaltaar dient als kapel voor iedere dag, voor aanbidding en voor
de doop. Ook de biechtstoelen zijn hier ingebouwd. De vensters zijn klein en liggen
zeer hoog: alleen het kleurrijke altaarvenster reikt van het dak tot de vloer. De ruimte
geeft een van de buitenwereld afgesloten indruk. De buitengewone breedte van de
bouw heeft tot resultaat, dat de gelovigen zich dicht bij het altaar gevoelen. De kerk
is ernstig; ruimtelijk geeft zij niet de indruk van de ‘geborgenheid der dikke muren’,
doch voedt de gelovigen tot zelfconcentratie en zelfovergave op.
Bij de twee laatste kerken duikt het probleem van de parochiële organisaties op.
De sociale dingen nemen vaak een grotere plaats in, dan hun naar hun aard toekomt.
Bijna steeds behoren een kleuterschool en een gemeentevergaderzaal tot het
kerkbouwprogram. Te Pforzheim bewoog de beperktheid van het terrein tot een
bepaalde oplossing: alle gemeentelijke ruimten zijn in het sousterrain van de kerk
ondergebracht. Te Frankfurt echter werden het bureau van de parochie, de pastorie,
een repetitiezaal, een bewaarschool en een vergaderzaal tegen de kerk aan gebouwd,
zodat van het ganse terrein nagenoeg niets onbebouwd bleef en men de kerk direct
van het trottoir af betreedt. Al zou men
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liever zien, dat de kerk los van alle bijwerk in een uitsluitend aan haar toegedachte
ruimte stond, de veelvuldig woekerende gemeenteruimten wijzen duidelijk aan, hoe
de kerk tegenwoordig in hoge mate als een sociaal instituut wordt opgevat.
In tegenstelling met deze groep van formeel-aesthetische ‘abstracte’ kerken staat
die van een meer gedifferentieerde vormgeving, welke bijzonder gericht is op de
eisen van de liturgie. Vaak echter worden zonder liturgische redenen vrije vormen,
welke organisch in de bouw passen, tot sacrale ruimten en de kerkelijke diensten
trachten zich hier dan meer of minder bij aan te passen. Hoezeer bij deze wijze van
kerkbouw de grens van het effect, van de berekende werking benaderd wordt, blijkt
uit de volgende voorbeelden. Dominikus Böhm, de grootmeester van de katholieke
kerkbouw, geeft aan zijn parochiekerk te Geilenkirchen een ongewone vorm: het
schip, van klinkers gemetseld, opent zich konisch, wijd uiteengaand naar het geheel
in glazen bouwstenen opgetrokken koor. Een koen ondernemen, de gehele ruimte
vanaf het altaar te verlichten en het altaar in het volle licht te zetten! Een dynamische
ruimtebeweging vol symboliek, alhoewel voor de gelovigen in het schip al dit
tegenlicht een verblindend effect heeft. Het dak met de talrijke holstaande vakken
en vouwen moet aan de kerk de idee van ‘tent Gods’ geven. Het bouwwerk benadert
de grens van een overladen decoratie. Van buiten heeft ze een dubbel aanzien:
tegenover het moderne, met slank steunwerk opgetrokken koor staan de traditionele
in de muurdoorgangen ingebouwde structuren van de van oudsher gebruikelijke
kapellen. Met dit al is deze kerk een symptoom van de Duitse wederopbouw.
Anders staat het weer met Rudolf Schwarz' Michaelskirche te Frankfurt. Hier is
het organische vormprincipe logisch doorgevoerd. De gebogen ruimte in de vorm
van een asymmetrisch ovaal omsluit in het brandpunt van haar smallere deel, de
ingangsruimte, de doopkapel, ze omvat verder de gemeente, en ‘leidt’ deze als het
ware naar de bredere ronding van de altaarzône, waar in het andere brandpunt het
vierkante altaar een vrije plaats gekregen heeft. Twee koorapsiden van eveneens
elliptische vorm richten zich sterk op het altaar. De in de rondte lopende band van
bovenlichten draagt tot het bijeentrekken van de ruimtedelen bij. De afmetingen der
kerk zijn nauwelijks meer rationeel doorzichtig te noemen; de ruimte kan hoogstens
naar de grootte der plastisch sterk uitkomende peilers gemeten worden. Duidelijk
bespeurt men de magische tendens van de ruimte; ze werkt actief. Het ovaal suggereert
het zich bijeen gevoelen van de gelovigen; het is als het ware een ruimtelijke
vertolking van het ‘circumstantes’. Bij dit liturgisch resul-
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taat is het najagen van verdere effecten overbodig geworden. De koele, lichte kleur
van de ruimte verhoogt haar dynamiek.
Ook de St. Rochuskerk te Düsseldorf is door de architect Schneider-Esleben met
een dergelijke vormgeving en hiermee verwante gedachten herbouwd. De oude
Rochuskerk was bij een bomaanval uitgebrand; de gewelven waren ingestort; er
stonden nog slechts een aantal pilaarstompen van het schip en de machtige maar
beschadigde toren uit de neo-romaanse periode. De architect stelde het zich niet tot
taak om het gebouw te reconstrueren, maar maakte de vrije ruimte van het voormalige
schip tot een soort atrium of voorhof. Hij zette de nieuwe kerk op de plaats van het
voormalige priesterkoor. Dit bouwwerk is technisch en ruimtelijk iets bijzonders.
Zijn grondvorm is een klaverblad van drie; boven elk der drie hooggewelfde delen
verheffen zich de drie betonschalen, die hen dekken. Een drievoudig gebogen lager
dak ligt op de omgang, welke de drie delen samenvat. Het gebruik van het getal drie
is zoals de architect verklaart als een symbool van de triniteit bedoeld. De zwikken
van de schalen hebben vakken met glazen bouwstenen, zodat de ruimte van boven
af verlicht wordt. In een van de drie delen staat het altaar, in de beide andere zit de
gemeente. Ook dit bouwwerk is een voorbeeld van de meer centraliserende tendens
van de Duitse kerkbouw. Tevens bewijst het, dat de technische ontwikkeling van
nieuwe bouwmaterialen het vormen van ruimten mogelijk maakt, die vrijer dan tot
dusver het benaderen van een geestelijke gedachte-inhoud in beeld kunnen brengen.
Veel meer dan bij de boven reeds genoemde voorbeelden wordt hier getracht, een
centrum van de kerkgemeente voelbaar te maken, een bouwwerk te scheppen, dat
zowel een symbolisme - dat overigens niet geheel overtuigt - als ook een
stedebouwkundig effect van concentrerende betekenis verwezenlijkt.
Schrijver dezes heeft de taak om voor een mijnwerkersdorp bij Gelsenkirchen een
kerk te ontwerpen. Het bouwterrein ligt aan een hoofdverkeersweg. Een door
kerkelijke gebouwen en de kerk omzoomde hof schept de gewenste afstand tussen
de straat en het Godshuis. De weg van de gelovigen is een gang vanuit het profane
naar het sacrale. De toren staat vrij aan de straatkruising als het verticale accent
tegenover het horizontale van de verkeersstroom. De kerk met de grondvorm van
een langgerekte zeshoek wordt omringt door lage glazen hallen, in welke zich de
nevenruimten bevinden: de ingangshal en de kosterij, terwijl ook de doopkapel en
de biechtkapel zinvol, omdat er de sacramenten aan afzonderlijke personen worden
toegediend, hun plaats hier vinden. De vorm van het schip schaart de gelovigen
rondom het altaar bijeen; het altaar moet verzamelen en richting geven. Het in de
ruimte
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zichtbare dak stijgt langzaam in de richting van het koor omhoog en steunt deze
tendens. Het op een verhoging vrijstaande altaar staat aan de ruimtegrens. Achter
het altaar wordt de massieve ruimte gedematerialiseerd, in glas opgelost en door een
smalle hoge muur afgesloten. De koorruimte voor bisschop, priester en koor ligt
achter het altaar. Met de gewoonte de gemeente van het altaar te scheiden is hier
gebroken; het offer wordt bewust naar het midden van de gemeente, het midden van
de kerk verlegd, teneinde in de geest van het Corpus Christi Mysticum een intensieve
relatie van het Hoofd tot de leden, van het altaar tot de gelovigen te scheppen. Bij
deze kerk wordt getracht om de sacrale ruimte geheel en al vanuit het gezichtspunt
harer kerkelijke functie te ontwikkelen.
De moderne kerkbouw in Duitsland is even veelvormig, als de middelen om een
ruimte sacraal te maken. Er wordt veel geëxperimenteerd: vooreerst de klare,
kubistisch gevormde ruimte in de zin van de claritas et debita proportio van Thomas
van Aquino, dan de uit het kunstvol spel van vrijere vormen ontstaande sacrale ruimte,
en ten derde de ruimtevorm, die uit de kerkelijk-liturgische eisen wordt afgeleid. Het
is niet de taak van schrijver dezes, om in een conclusie aan de een of andere richting
de voorkeur te geven. Als beschouwer van nieuwe Duitse kerken kan men wel
subjectieve uit het gevoel ontspruitende sympathieën voor deze of gene kerk hebben.
En als kerkarchitect bouwt men uiteraard ingevolge eigen temperament en eigen
geloofsinzicht. In het algemeen genomen kan men zeggen, dat een beschouwing over
nieuwe kerken ons blijde stemt; men bespeurt de sterke aandrift, om het geloof weer
in de volle belangstelling van de tijd te betrekken. Een echte behoefte aan religie wil
in aansluiting aan de geest van de tijd en zonder aanwending van traditionele
elementen haar juiste uitdrukkingswijze scheppen. Al werd hier slechts een klein
deel van de Duitse kerkbouw geschetst, het is representief voor de situatie in geheel
Duitsland en is met inachtneming van de locale omstandigheden, misschien ook
buiten de nationale grenzen van enig belang.
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Gezelle's zwijgen
door Henri Bruning
DE beide beschouwingen welke Pater van Heugten aan mijn boek Guido Gezelle,
de andere wijdde (De Tijd 25-1-1955, Streven, Maart 1955), hebben mij om meer
dan één reden bijzonder getroffen en oprecht verheugd, dit zij vooropgesteld. Maar
in het Maartnummer van dit tijdschrift stelt hij met zoveel nadruk een aantal vragen,
dat het mij geoorloofd zij ze hier te beantwoorden. Ook zij mij dit wederwoord
toegestaan, omdat de lezer ongetwijfeld de indruk heeft gekregen, dat die vragen
(n.a.v. Gezelle's zwijgen) betrekking hebben op een gedeelte dat voor mij het meest
essentiële zou zijn geweest. Dat toch is niet zo. Het meest essentiële gedeelte strekt
zich uit van p. 7 tot en met p. 368 en handelt over het geestelijk avontuur dat Gezelle,
blijkens zijn gedichten, levenslang zo prachtig en moedig geweest is; het handelt
over zijn spreken. Reeds dadelijk toen ik het onderwerp van Gezelle's zwijgen
aansneed, stelde ik dan ook voorop, dat Gezelle's spreken vele malen belangrijker is
dan Gezelle's zwijgen. Maar ten eerste: men kan geen boek over Gezelle schrijven
en voorbijgaan aan een zwijgen dat reeds zovele pennen in beweging heeft gebracht;
men kan dit te minder als men tot de conclusie moest komen dat ‘de verklaringen
der biografen’ en van anderen als geheel ontoereikend moeten worden afgewezen.
Ten tweede moest ik, vanzelfsprekend, mijn eigen mening over de oorzaak ervan
naar voren brengen, en aangezien het mijn overtuiging was geworden dat de verklaring
moest gezocht worden in de volstrekt verschillende religieuze houding der beide
perioden, bood het schrijven over Gezelle's zwijgen tevens een voortreffelijke
gelegenheid, door het confronteren van de vroegere met de latere motieven, durend
over Gezelle's spreken te schrijven. En ten derde was het, door mijn visie én op de
aard van Gezelle's zwijgen én op de aard van Gezelle's persoonlijkheid, mijn
overtuiging dat Gezelle's zwijgen zich op hetzelfde niveau had afgespeeld als Gezelle's
spreken voor- en nadien. Het was voor mij steeds onaannemelijker geworden, dat
Gezelle plotseling, 20 jaar lang, de 20 kostbaarste jaren van zijn manmoedig, groot
en zeer bijzonder leven, zou zijn geringeloord door zulke kinderachtigheden als: hij
had het te druk, hij was volkomen gebroken omdat hij geen leraar meer mocht zijn
e.d. Een leven als dat van Gezelle kent geen psychisch hiaat of vacuum van 20 jaar.
Hij is in zijn spreken en in zijn zwijgen altijd zichzelf: altijd van hetzelfde niveau,
van hetzelfde gehalte. Zijn zwijgen
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is precies zo karakteristiek en door zijn wezen bepaald als zijn spreken. Niet alleen
zijn spreken, ook zijn zwijgen komt voort ‘uit het diepste dat men werkelijk is’.
Om al deze redenen kon noch wilde ik aan Gezelle's zwijgen voorbijgaan, maar
niet dit zwijgen kon het grote thema van mijn boek worden. Dat ten eerste.
Pater van Heugten nu voert tegen mijn verklaring van Gezelle's zwijgen twee
bezwaren aan. Ten eerste maak ik er (gevolg van mijn germaanse aard) een drama
van, en ten tweede meent hij dat er geen enkele reden bestaat bij dit zwijgen aan een
geestelijke crisis, laat staan aan een geloofscrisis te denken.
Wat het eerste bezwaar betreft, moet ik erop opmerkzaam maken, dat een overgroot
deel van Gezelle's poëzie (voor én na zijn zwijgen) niet alleen een veel grotere en
diepere menselijkheid onthult dan men lange tijd heeft aangenomen (op dit punt is
p.v. H. het geheel met me eens), maar ook en onmiskenbaar, behalve sublieme
vreugden, een zeer diepe smart heeft vertolkt. Voor en na zijn zwijgen is Gezelle's
leven niet alleen het leven van een vervoerde, maar ook van een diep beproefde. Niet
voor niets noemde men hem ‘zwaartillend’; niet voor niets komt in dit verband telkens
zijn moeder ter sprake. Als men meent een verklaring van Gezelle's zwijgen te kunnen
afwijzen, ómdat die verklaring een tragische is, kan men met evenveel recht ook al
zijn ‘tragische’ poëzie als een misverstand van de lezer afwijzen (en zijn we weer
zo ongeveer terug bij de blijmoedige en argeloze natuurpoëet). Gezien nu het feit,
dat er in Gezelle's poëzie voor en na zijn zwijgen vele tragische, zeer tragische
spanningen zijn aan te wijzen, is het reeds in zich in het geheel niet zó ongerijmd of
buiten alle proporties als verklaring van zijn zwijgen een tragische spanning aan te
nemen. Waarom zou men nu juist bij Gezelle's onthutsend zwijgen alle tragiek moeten
uitbannen? Doch dit slechts voorlopig. Ik kom hierop aanstonds nog terug.
Wat het tweede bezwaar betreft: pater van Heugten is van mening dat men niet
van een innerlijke crisis, een geloofscrisis kan spreken, omdat a) de motieven van
beide perioden niet zoveel van elkaar zouden verschillen, b) omdat ze, voorzover ze
verschillen, slechts een zeer normale, logische innerlijke groei aanwijzen, c) omdat
er in zijn poëzie niets zou staan dat op een crisis wijst.
Laten we met b beginnen en aannemen dat de verschillen slechts weinige zijn
geweest en dat de tweede periode slechts van een wat verdiepter inzicht getuigt en
een geheel logisch en natuurlijk vervolg is geweest in de zin die mijn opponent eraan
geeft. Dan moet men toch al dadelijk vooropstellen: a) dat het in het geheel niet iets
uitzonderlijks is,
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als zulk een geestelijk rijpingsproces met een diepe geestelijke crisis gepaard gaat;
het is niet noodzakelijk en onafwendbaar, maar uitzonderlijk is het geenszins; b) dat
het resultaat van een geestelijke crisis, van een geloofscrisis gedurende welke het
vroegere waarheidsbezit op zijn grondvesten wankelt en men het gevoel heeft alles
te zullen verliezen, toch soms enkel maar dit éne kan zijn: dat het vroegere
waarheidsverstaan tot een dieper inzicht rijpte. Dit kan men, zoals ik zei, al dadelijk
en zonder meer vooropstellen. Reeds daarom is het in zich geenszins zo ongerijmd
om daar waar men zulk een rijping, zulk een desnoods kleine en simpele rijping,
moest constateren, ook aan de mogelijkheid van een crisis te denken als voorbereiding
en overgang. Voor de waarlijk religieuze mens, die bij zijn waarheidsverstaan
waarachtig betrokken is en die toch altijd, hoe dan ook, een orde-eenheid van
waarheden leeft, behoeft maar één waarheid aan het wankelen te raken of van inhoud
en gedaante te veranderen, en alle andere waarheden wankelen mee. Maar ook als
dit laatste niét het geval zou zijn (hetgeen in sommige gevallen ook mogelijk is), dan
nóg kan het verlies van één waarheid waarbij men algeheel betrokken was, kan het
besef, de allengs onbezweerbaarder opdringende conclusie dat men een bepaalde
waarheid die ons leven droeg (b.v. Gods Voorzienigheid) verkeerd had verstaan,
oorzaak worden van een diepe en gruwelijke crisis: een schone, voor ons fundamentele
waarheid verliest en verloor haar vroegere inhoud, doch haar nieuwe inhoud heeft
zij nog niet. Men dwaalt, ergens en tijdelijk, in een vacuum, en dat vacuum trad in
de plaats van een vroegere prachtige, voor ons fundamentele geloofszekerheid.
Bij Gezelle nu was het (blijkens zijn poëzie) niet zo, dat één waarheid van gedaante
veranderde, maar zijn totale waarheidsbezit; en ook de betekenis van zijn dichterschap
en daarmee van zijn priesterschap onderging een ingrijpende wijziging. Sommige
religieuze thema's van zijn eerste periode, en daaronder voor hem zeer fundamentele,
verdwijnen in de tweede geheel en al, andere worden achtergrond en zijn daarmee
geheel van gedaante veranderd; zij hebben niet meer dezelfde inhoud, zij worden
geleefd en gezien vanuit een andere voorgrond. Of anders gezegd: wat voorgrond is
geweest in de eerste periode werd achtergrond in de tweede, en wat in de eerste
achtergrond is geweest werd in de tweede voorgrond, en waarheden (of thema's en
motieven) waarvan in de eerste periode in het geheel geen sprake was, hebben zich
in de tweede met geweldige kracht op de voorgrond gedrongen; en van waarheden
die in de eerste periode met niet minder kracht op de voorgrond stonden, is in de
tweede periode geen sprake meer. Ik heb dit alles in mijn boek uitvoerig uitgewerkt
en aangewezen, en het is dan
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ook stellig onjuist het verschil tussen beide perioden te bagatelliseren - zo alsof er
in de grond van niets anders sprake zou zijn geweest dan van een ‘zich enigszins
wijzigen met de leeftijd’ van 'n paar motieven.
Vanzelfsprekend is de tweede periode een logische en organische uitgroei van de
eerste, het resultaat van een groeien ‘uit het diepste dat men werkelijk is’; ook dat
betoogde ik uitvoerig in mijn boek; maar het resultaat van die groei was een totaal
andere orde-eenheid van waarheden.
Gaan we nog even op die ‘orde-eenheid van waarheden’ dieper in. Karakteristiek
voor de homo religiosus is, dat hij niet zo maar wat losse religieuze waarheden leeft,
maar een orde-geheel van waarheden. Deze is tevens zijn hoogste verstaan van de
waarheid, hetgeen in Gezelle's geval betekende: zijn hoogste verstaan van het
christendom, van het katholicisme. En bij deze waarheden is hij gans betrokken: zij
zijn zijn grote zekerheid, zij dragen zijn leven, zij zijn die scheppende, vitale
waarheden welke het hebben gericht, welke zijn persoonlijkheid haar vorm, haar
gestalte, haar kracht en haar rust hebben gegeven. Zij zijn inderdaad en in de meest
concrete zin ‘leven-gevende waarheid’ gebleken. Daarom staat of valt hij met die
waarheden. Men kan ze niet zo maar verliezen. Ze kunnen niet zomaar en zonder
meer van inhoud en gedaante veranderen.
Wanneer men nu geconstateerd heeft, dat het waarheidsbezit of het
waarheidsverstaan in beide perioden - ook al zijn er dan nog overeenkomsten aan te
wijzen - twee geheel verschillende orde-eenheden van waarheden vertegenwoordigen,
twee cirkels vormen met een ander middelpunt en een andere omtrek, twee cirkels
die nog slechts ten dele op elkander liggen, dan moet men wel aannemen dat de
oorspronkelijke orde-eenheid, hoe dan ook, op een gegeven moment van hem is gaan
vervreemden (eenmaal toch zal hij dié orde-eenheid niét meer zijn), dat zij voor hem
haar oorspronkelijke geldigheid, haar oorspronkelijke betekenis is gaan verliezen
én: dat ook zijn liefde voor die waarheden op een bepaald moment is gaan
verzwakken, verminderen én, voor die orde-eenheid, is gaan uitdoven (eenmaal toch
zal zijn diepste liefde van geheel andere waarheden en vanuit een geheel andere
orde-eenheid spreken). Dit proces van vervreemding en verwijdering deed zich, zoals
ik zeide, niet voor met betrekking tot één waarheid, maar met betrekking tot zijn
gehele vroegere waarheidsverstaan; bij Gezelle is alles wat hij geweest is en als zijn
subliemste waarheidsverstaan geleefd heeft geleidelijk van zijn oorspronkelijke basis
losgeslagen en op drift geraakt. Het is immers niet meer de orde-eenheid van zijn
later leven.
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Wij kunnen nu wel, achteraf, constateren en zeggen: wat G. in de tweede periode
geworden is, was enkel een verdere uitgroei van de eerste, maar we moeten ons hier
toch even verplaatsen in Gezelle zelf op het moment dat die verandering zich voltrok.
Toen ervoer hij aanvankelijk en lange tijd alleen maar, dat zijn prachtige
waarheidsbezit, zijn schone geloofszekerheid ondermijnd werd, en wist hij in het
geheel niet (zoals steeds wanneer men een crisis doormaakt) waarheen hij onderweg
was én: óf hij wel naar iets onderweg was, want dat iets kon voor hem toch niets
anders zijn dan een nieuwe orde-eenheid van waarheden waaruit men opnieuw geheel
leeft. Het is niet aan te nemen, dat men het gevoel heeft daarheen onderweg te zijn
wanneer men bezig is zijn schoonste en hoogste waarheidsbezit te verliezen....
Bovendien: men krijgt niets cadeau: zoals Gezelle jaren nodig had gehad om zijn
eerste orde-eenheid van waarheden te veroveren waarvan Christus gekruisigd de
centrale waarheid zou worden, zo zou ook de herordening tot een nieuwe, hogere
orde-eenheid jaren vorderen. Jaren lang moet hij niet geweten hebben waarheen hij
gevoerd werd, en óf hij wel gevoerd werd.... Waarheen moest hij onderweg zijn die
reeds met zijn éérste waarheidsverstaan het religieuze waarheidsverstaan van zijn
dagen zo ver achter zich had gelaten.... Ook is het duidelijk, dat men, als men zo
algeheel bij een bepaald waarheidsverstaan betrokken is geweest en men reden heeft
het als zijn schoonste verworvenheid, zijn schoonste genade te beschouwen, zulk
een waarheidsverstaan niet aanstonds prijsgeeft wanneer het begint te wankelen.
Integendeel. Met alles van zichzelf verzet men zich tegen dat verlies. Men heeft n.l.
ook alle reden om datgene wat die schoonste genade in ons ondermijnt en bedreigt,
te wantrouwen, en om zichzelf te wantrouwen: om te veronderstellen - niét dat men
op weg is naar een schonere orde-eenheid (dan moest men die reeds zién), maar dat
men zélf, hoe dan ook, aan het bezwijken en vervreemden van die schoonste
verworvenheid schuldig is. Datgene immers wat begint te vervreemden, dat zijn
inhoud en betekenis begint te verliezen, erger, dat aan onze liefde begint te ontvallen,
is tevens datgene geweest waaraan men alles te danken heeft gehad: alle kracht, alle
troost, alle leven, alle moed etc. Maar toch: niets baat: geen verzet, geen wroeging,
- het proces gaat onverminderd en onweerhoudbaar voort. Het wordt herfst, het wordt
winter; maar dat herfst en winter een onderweg-zijn is naar een nieuwe lente ervaart
men niet, lange tijd niet. Of nog anders gezegd: men ervaart wel dat in al dat sterven
scheppende krachten werkzaam zijn, doch men ervaart het als een verwildering van
scheppend leven.
Neen, ik kan de stelling dat Gazelle's zwijgen met een innerlijke
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crisis, en op een bepaald moment met een geloofscrisis verband hield, niet zó
ongeloofwaardig, niet zó ongerijmd vinden.
Voor Gezelle - en hier kom ik nog even terug op het ‘drama’ - voor Gezelle moet
het besef, dat zijn vroegere schone waarheidswereld zich van hem begon los te maken,
zeer schokkend zijn geweest. Niet énkel echter om de redenen die ik hierboven
noemde, maar ook omdat hij met zijn overgevoelige natuur álles met zo grote
hevigheid onderging. Men kan niet aannemen (en terecht aannemen, blijkens zijn
poëzie), dat Gezelle op letterlijk alles in hem en rondom hem overgevoelig reageerde,
en tegelijk aannemen dat zijn natuur niét heftig en niét ontsteld zou hebben gereageerd
op zijn innerlijk vervreemden van wat zijn schoonste waarheidsbezit was geweest,
of dat hij gans die ongewone, ja bijna averechtse evolutie van verstorven
Christus-mysticus tot dyonisisch natuur-mysticus ongestoord en als iets volkomen
normaals zou hebben ondergaan, hij, deze homo religiosus, deze gewetensvolle, deze
overgevoelige....
Vervolgens vindt pater van Heugten mijn verklaring van Gezelle's zwijgen
volkomen ongeloofwaardig, omdat er in Gezelle's poëzie niets zou zijn te vinden dat
op een crisis wijst. ‘Niets’ is zeker niet waar. Ik heb er in mijn essay op gewezen dat
het begin van Gezelle's zwijgen gepaard gaat met enkele fragmenten die zeer
rechtstreeks op een innerlijke ontreddering wijzen (p. 187-190), en dat het zwijgen
beëindigd wordt met fragmenten en gedichten die op het éinde van een crisis wijzen
(p. 106, 196-199). Vervolgens is het niet juist te zeggen dat ook voor mij zijn poëzie
geen enkele aanwijzing zou bevatten voor een crisis. Weliswaar bevat zijn poëzie
slechts enkele rechtstreekse aanwijzingen daarvoor, maar de voorwaarden voor een
crisis waren voor mij meer dan levensgroot in het geheel van zijn poëzie aanwezig:
wegens de totaal verschillende levenswerelden welke de beide perioden
vertegenwoordigen. Dat Gezelle verder over die crisis gezwegen heeft, is voor mij
geen argument. Ten eerste hield dit verband met de aard van zijn dichterschap. Gezelle
was als dichter altijd een vervoerde en een getuiger; ook het lijden, waaraan hij als
dichter uitdrukking heeft gegeven, was het lijden van een vervoerde en getuiger;
altijd lag er aan zijn poëzie een grote, prachtige, hem vervoerende positiviteit ten
grondslag. Toen deze bezweek, bezweek ook zijn poëtische aandrift. Hij had niets
meer, hij was niets meer, hij had nog enkel ‘tranen’. Ten tweede is het ook zeer zeker
de priester in hem geweest die hem het zwijgen oplegde; de priester verbood hem,
deze homo religiosus, de innerlijke ontreddering prijs te geven. En ten derde: toen
hij ze eenmaal overwonnen had, bestond er geen enkele reden meer om op die crisis
terug te komen. Ze
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was voorbij; en hij dankte God (enkele malen) dát ze voorbij was. Voor het overige
leefde hij zijn nieuwe waarheidsverstaan. Dát vervulde hem toen. Hij had geen reden
meer terug te zien. Ook al omdat - weer enkele jaren later - geheel andere smarten
al zijn krachten zouden opeisen.
Pater van Heugten meent er voorts op te moeten wijzen, dat bepaalde thema's van
de tweede periode ook in de eerste periode voorkomen en omgekeerd. Ik heb dat
echter zelf uitvoerig betoogd en aangewezen. Maar men kan niet enkel - en dan nog
vaag - op 'n paar overeenkomsten wijzen (kleine overeenkomsten) en daarmee het
drama als erledigt beschouwen; men moet toch ook nadrukkelijk op de grote
verschillen wijzen. ‘Waarom’, zo vraagt pater van Heugten, ‘stapt Bruning zo
gemakkelijk heen over het feit dat die natuur-eros reeds sterk aanwezig is in de eerste
periode en de kruisverzen nog zo vaak voorkomen in de tweede?’ Ik ben echter in
het geheel niet heengestapt over de natuur-eros van de eerste periode. Integendeel,
ik heb die nadrukkelijk naar voren gebracht (p. 36-37). Maar ten eerste bleef die
natuur-eros in de eerste periode achtergrond terwijl ze in de tweede periode
alles-beheersend voorgrond werd, en ten tweede was de natuur-eros van de eerste
periode wezenlijk totaal anders dan die van de tweede (p. 109-136). In de eerste
periode - als ik het een ogenblik zo grof en ongenuanceerd mag samenvatten - beminde
hij, primitief nog, en eigenlijk argeloos, de aarde (behalve om haar schone
uitwendigheid) als beeld, als illustratie van een hogere waarheid, als symbool, zij
voerde hem wég, vroom en ontroerd, naar een ándere waarheid en werkelijkheid. In
de tweede periode vervoerde hem de aarde als aarde; de aarde werd niet schoon en
goddelijk door de vrome zin, de verheven gedachten, de diepe symbolen welke de
méns aan haar verbindt, maar door de realiteit welke Gód met de natuur zelf, zoals
deze in zichzelf is, geschapen had: de eeuwige cosmische levenskracht. Deze onthulde
hem de grootheid Gods. Met haar en door haar leefde hij, vervoerd, in God, in Gods
hart, leefde hij een geheel nieuwe realiteit. Ook deze diepe blijdschap, die gans zijn
wezen vervulde, vervreemdde hem innerlijk van het lijden; hij wás, in die gelukkige
jaren, geen lijden meer: het was van een geen tel en bijzaak geworden, en één der
onmiddellijke doch zeer wezenlijke gevolgen hiervan was dat hij, levend in en vanuit
een zo grote blijdschap om de aarde en het leven, zich niet meer oprecht en allerdiepst,
zoals in vroeger jaren, vereenzelvigen kon met de lijdende Christus: het lijden dat
hij had aan te bieden was lijden dat hijzelf niet eens meer telde.
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En hiermede zijn we genaderd tot het tweede gedeelte van de hierboven geciteerde
vraag. Ik heb namelijk allerminst ontkend dat er in de tweede periode geen
Christus-gedichten meer voorkomen. Ik heb zelfs op die terugkeer, tenslotte, van het
Christus-gekruisigd motief uitvoerig gewezen (p. 339-344), - maar hoe geheel anders
keert het terug. Want datgene wat er in de eerste periode de centrale en
diep-aangrijpende zin van is geweest, keert in de tweede periode niét terug. In de
eerste periode smeekt hij, deze vervoerde van Christus gekruisigd, om al dieper
eenwording met de Gekruisigde, smeekt hij om méér lijden:
Maar Jesu, Uw bloed op mijn hoofd, als 't U blieft,
Uw bloed op mijn hoofd, op mijn voorhoofd:
dat elk een het zien mag, dat ieder het zie,
en zie dat Gij mijn' dat ik Uw' ben!

doch in de tweede periode keert déze lijdensvervoering, als was het lijden de
bevestiging van de eenheid met Christus en als was Christus' lijden Christus' centrale
waarheid, met geen woord terug. Hij smeekt niet meer om lijden, hij smeekt niet om
méér lijden; hij aanvaardt het lijden dat zijn deel wordt als inherent aan het leven én:
als een gevolg van het uitdragen van Christus' boodschap. Deze boodschap is Christus'
centrale waarheid, en haar uitdragen, deemoedig en onvervaard, is de bevestiging
van het eenzijn met Hem. Deze eenheid is allereerst een eenheid met Christus' leven,
met Christus' waarheden, - want het was om dat leven en om die waarheden dat Hij
gekruisigd werd. En eerst als het lijden in die latere tragische jaren hem, Gezelle,
dreigt te breken, ziet hij op naar de stervende Christus. Doch dan niet om, vervoerd,
gelijk voorheen te sméken om meer lijden, als bereikte hij eerst daarin een wezenlijke
eenheid met Christus, doch om - eenvoudiger, vromer en wellicht ook zuiverder uit Christus' voorbeeld, van trouw en gelatenheid ondanks alle vernedering, kracht
te putten, kracht om de strijd voort te zetten die Christus van Zijn volgelingen vraagt.
Niet Christus is achtergrond geworden, maar wel die lijdensmystiek welke de grote
openbarende waarheid van zijn jeugd was geweest, en die voor zovele zuivere en
diepe zielen de grote waarheid is (en blijft). Men kan nu wel zeggen, achteraf, dat
ook dit een normale evolutie is, maar wat zulk een evolutie concreet en op sommige
momenten betekent en meebrengt, kan men gemakkelijk beseffen als men zich even
bezint op wat de reactie zou zijn als men iemand, die oprecht en met gans zijn wezen
de eenheid met Christus-gekruisigd zou leven, zou voorzeggen: er zal een moment
komen, dat deze centrale waarheid voor u achtergrond en
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in haar betekenis volkomen gerelativeerd wordt. Hij zou niet anders denken, en
ontsteld denken, dan dat hem zijn afval van Christus werd voorzegd. Gezelle werd
niets voorzegd. Hij moest die Umwertung in een zeer eenzaam gevecht aan zichzelf
geleidelijk ervaren.
Pater van Heugten vraagt dan verder: ‘Waarom beklemtoont Bruning voortdurend
de tegenstelling Zoon-Vader, waarvan evenmin enig spoor in Gezelle's werk te
ontdekken valt?’ Dit moet ik ten stelligste ontkennen. Onbetwistbaar is dat de jonge
Gezelle, gedicht na gedicht eigenlijk, over Jesus schreef: hij wil, zeer nadrukkelijk,
zeer bewust, als dichter, priester en mens, niet anders zijn dan de grote heraut van
Jesus. In de tweede periode is daarvan geen sprake meer. In de tweede periode spreekt
hij, gedicht na gedicht, over de natuur, en niet meer (nauwelijks meer; het is bijna
onthutsend) over Jesus. Maar des te meer over God, en met zijn schoonste en meest
diepe accenten over God als de Onkenbare, de altijd-Ongedaagde, de volstrekt
transcendente. En deze Onkenbare ervaart hij in de tweede periode via de natuur en
het geschapene als Vader, d.w.z. als de Algoede. De term ‘Vader’ doet hier overigens
weinig ter zake, men kan ook spreken van Liefde. Hij ervaart de Onkenbare via het
geschapene als Liefde. Men zou verwachten dat Gezelle, gezien zijn verleden, de
Onkenbare allereerst wegens Jesus, wegens Christus als Vader en Liefde ondergaat,
maar dit is nu eenmaal niet het geval, en bij dit feit van zijn poëzie moeten we ons
neerleggen; daardoor toch is hij nu juist natuurmysticus d.w.z. een mens die zijn
waarheden via de natuur verovert of via de natuur dieper leert verstaan. Als men de
poëzie van de beide perioden in haar geheel overziet, moet men vaststellen dat Gezelle
in de eerste periode, gedicht na gedicht eigenlijk, over Jesus schrijft en Jesus' heraut
wil zijn. En in gans de poëzie van de tweede periode, waarin de naam Jesus nauwelijks
meer voorkomt, spreekt hij over God, die voor hem de Algoede is, een God die de
lezer nog enkel kan ervaren als Vader. En dát was Hij ook voor Gezelle. Dat was
Hij allereerst. Dat ik de term ‘Vader’ bezigde, terwijl Gezelle dit niet deed (hij riep
zijn God van Liefde met geheel andere ‘termen’ op), hield verband met de
Mausbach-Krautwig discussie waarop ik in dit verband wilde wijzen. Het was
namelijk mijn overtuiging dat de fundamentele verschuiving van waarden welke
Krautwig volbracht toen hij in 1940 Mausbach ‘aanvulde’, en daarmee in wezen een
kleine aardverschuiving vertegenwoordigde, reeds meer dan een halve eeuw geleden
in Gezelle haar beslag had gekregen (p. 119-120). Dit illustreerde dan nogmaals
Gezelle's bijzonderheid en grootheid.
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En tenslotte nog een enkel woord over de laatste vraag: ‘Waarom urgeert hij zo
krachtig het zinnelijk Godsgenieten tegenover de mystieke kruisgeestdrift?’ Waarom
ik het zinnelijk Godsgenieten zo beklemtoon? Wel, dat is nu eenmaal het opmerkelijke
en onloochenbare feit van zijn poëzie zelf, overal waar hij niet over God als de
volstrekt transcendente spreekt. Juist door zijn zinnen had hij de aarde lief toen hij
de aarde als aarde beminde; en via deze met de zinnen genoten aarde had hij God
lief; ook God had hij durend met de zinnen lief. Deze zinnelijke liefde is niet enkel
bepalend voor de inhoud, maar ook voor de vorm van zijn gedicht (p. 128-129). Zijn
kruis-geestdrift daarentegen (kon het anders?!) kende dit zinnelijk element in het
geheel niet: hij wilde toen immers maar verborgen en stil en onthecht met zijn Christus
leven en lijden en sterven. Hetgeen overigens in het geheel niet wil zeggen dat hij
in de eerste periode, in de natuurgedichten, niét het bewijs zou hebben geleverd over
een overgevoelig zintuigenleven te beschikken. Ook in dit opzicht was de tweede
Gezelle reeds als mogelijkheid aanwezig in de eerste....
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De getuigen van Jehovah
Dr W. van Zoeterwoude
ONDER de talloze (meer dan 300) secten, die naast de min of meer geregelde
kerkformaties in de Verenigde Staten van Amerika aan het religieus sentiment
tegemoetkomen, zijn er vier van betrekkelijk grote omvang, die voorts ook van echt
Amerikaanse oorsprong zijn, nl. De Heiligen der laatste Dagen (Mormonen), in 1830
door Joseph Smith gesticht, de Christian Science, in 1866 door mrs Mary Baker
Eddy in het leven geroepen, de Negro-religie, gekenmerkt door haar vermaarde
spiritual songs en de Getuigen van Jehovah.
Toen de eerste groep van deze laatste beweging in 1872 onder leiding van Charles
Taze Russell zich vormde, droeg zij deze naam nog niet. Diverse aanduidingen deden
opgeld; Russell noemde de zijnen het liefst zonder meer ‘Christenen’, maar dit gaf
te weinig eigen kleur aan; zodoende hoorde men ook spreken van ‘Dawnieten’1),
Russellieten, Watch Tower Bible People, Bible Students, Rutherfordieten enz. De
opvolger van de stichter Joseph Franklin Rutherford voerde in 1931 ter beëindiging
van deze verwarring en in afkeer om de beweging naar een persoon te noemen, de
naam ‘Getuigen van Jehovah’ (Jehovah's Witnesses) in.
De litterair geschoolde zal bij deze naam een glimlach niet kunnen onderdrukken,
want immers ‘Jehovah’ is geen naam, is een ‘vergissing’. De Hebreeuwse naam is
Jahwe; de Israëliet mocht echter deze naam niet uitspreken; zodoende schreef hij
onder de medeklinkers Jhw de klinkers van het woord ‘adonai’ (= Heer) en als hij
las, zeide hij niet Jahwe doch adonai. Latere studiosi wisten dit niet, verbonden de
medeklinkers van Jahwe met de klinkers van adonai en zo ontstond het op zich
volkomen zinloze woord Jehovah. Fiat, waarschijnlijk wist Rutherford dit ook niet
en in elk geval heeft het hem niet weerhouden, om juist deze naam in zijn banier te
schrijven. Voorts is nog een merkwaardigheid, dat Jehovah's Getuigen officieel onder
weer een andere naam zijn ingeschreven; toen de beweging in 1914 vaste voet in
Engeland kreeg, liet zij zich hier inschrijven onder de naam ‘The international Bible
Students Association’ en in Amerika staat ze tegenwoordig ingeschreven onder de
naam ‘The Watch Tower Bible and Tract Society’. Ze noemt zich ook vaak populair
‘de ernstige bijbelonderzoekers’.
Charles Taze Russell, opgegroeid in Presbyteriaanse kringen en werkzaam in zijns
vaders confectiehandel, was een autodidact, ongetwijfeld een begaafd en serieus
man. Hij begon de beweging te Allegheny (Pittsburgh) in Pennsylvania in 1872,
verplaatste haar in 1909 naar Brooklyn, New York, schreef (en preekte) ontzaglijk
veel - van

1) Naar Russell's boek ‘Millennial Dawn’.
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zijn hoofdwerk Studies in the Scriptures (ook wel genoemd Millennial Dawn), in
zeven delen, werden meer dan 15 millioen exemplaren verbreid - en stierf in 1916.
Zijn opvolger werd Joseph Franklin Rutherford, die de beweging groot maakte.
Rutherford was jurist, tot het geloof gekomen door het lezen van Russell's werken
en wordt vaak aangeduid als ‘rechter’ Rutherford, zoals men ook van Russell sprak
als ‘pastor’ Russell. Russell behaalde nooit enige theologische graad en Rutherford
was geen ‘rechter’, noemde zichzelf ook zo niet2). Hij begon zijn werk met
gevangenschap. Bij zijn aanvaarding van de leiding namelijk was de eerste
wereldoorlog nog in volle gang; Rutherford weigerde een vlag of vaandel te groeten,
dienst te vervullen of de oorlog in welk opzicht ook te steunen. Dit bezorgde hem
een aanklacht wegens het schaden van de goede geest bij de recruten, welke er op
uitliep, dat hij en zeven aanhangers tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld werden,
maar in Mei 1919 - na de oorlog - kwamen zij reeds vrij. Toen zette hij een geweldige
propaganda-actie in. In 1940 verklaarde Rutherford, dat hij in de afgelopen 20 jaar
99 boeken en geschriften in het licht gegeven had, dat deze in 78 talen waren
verschenen en samen een oplaag hadden van 300 millioen exemplaren. Hij stierf
Januari 1942 op 72-jarige leeftijd.
De naam van Rutherford's opvolger (N.H. Knorr) doet minder ter zake. De
beweging grondt zich op haar beide eerste stichters, Russell en Rutherford.
De ‘Getuigen’ zoeken hun kracht voornamelijk in het verspreiden van geschriften.
De ‘Watch Tower Bible and Tract Society’ verspreidt meer boeken en geschriften
dan enige andere Amerikaanse religieuse of wereldlijke organisatie. Tegenwoordig
verspreiden zij nagenoeg uitsluitend de geschriften van Rutherford. Opmerkelijk is
dat zij hierbij sterk gebruik maken van de gramophoon, van luidsprekers-wagens,
ook van de film. In 1942 reeds had de organisatie in Amerika meer dan 35.000
gramophoons in handen van haar propagandisten gesteld en zette jaarlijks 300.000
gramophoonplaten om. In 1941 liepen er 323 auto's met luidsprekers in dienst van
de propaganda. Een bepaalde opleiding begeren zij voor hun propagandisten niet;
hun enige opleiding is de lectuur, die zij verspreiden. Ledenlijsten wensen zij ook
niet; elke schijn van een kerkelijke organisatie willen zij vermijden. Rutherford
schatte bij zijn dood het aantal zijner getrouwe aanhangers op 2 millioen.
Algemene kenmerken van hun leer zijn de volgende: Zij spreken meer van de
‘waarheid’ dan van God en verstaan hieronder het geheel van uitspraken hunner
beide stichters Russell en Rutherford, welke zonder tegenspraak behoren aanvaard
te worden. Wie dit niet doet is geen getuige van Jehovah, doch van satan. De getuige
moet ‘Jehovah's laatste openbaring’ weergeven zoals de gramophoonplaat dit doet,
strict ‘gelovende’. Dit geloof is autoritair en totalitair gedacht en daar het zich
uitsluitend op ‘uitspraken’, op ‘verklaringen’ baseert, draagt

2) De titel grondt zich op het feit, dat hij in Missouri een paar maal dienst gedaan heeft in een
lager hof van een reizend kantongerecht (Stroup, The Jehovah's Witnesses, 1945, p. 15).

Streven. Jaargang 8

449
het een sterk intellectualistisch karakter, te meer, omdat werkelijk nadenken het
uitsprakengeheel van de twee stichters, die geen van beiden theologische fundering
hadden, wel heel spoedig als vlak, ondiep, onlogisch, onhistorisch zou doen kennen.
Zelfs de strijd van goed en kwaad vertolken zij intellectualistisch; het ‘goede’ is
namelijk ‘Jehovah's organisatie’, het ‘kwade’ ‘Satans organisatie’; wie ‘de juiste
uitspraak’ van de eerste aanvaardt is verlost (strict verstandelijk). Hun nadruk op de
naam Jehovah brengt voorts mee, dat inzicht in de geschiedenis van de openbaring
hun ten enenmale vreemd is en een oudtestamentische tekst voor hen dezelfde waarde
heeft als een nieuwtestamentische; de dogmengeschiedenis begint voor hen bij Russell
en Rutherford, die Jehovahs openbaring ontvingen; en de dogmengeschiedenis eindigt
bij deze twee stichters eveneens.
Merkwaardig is, dat de tweede stichter de eerste heeft moeten corrigeren. Russell
leerde de goddelijke oorsprong van de grote pyramide te Gizeh in Egypte (naar Isaia
19:19, 20) en besteedde schier een boekdeel aan de profetieën, welke hier in steen
de bijbel bevestigden. Rutherford verwierp dit geheel, achtte de studie van de
pyramide ‘nutteloos en tijdverspillend, omdat het de geest van de bijbelstudie aftrekt’
en schreef de stichting van de pyramide aan Lucifer toe. Dit en nog enkele verschillen
bezorgden de beweging een serie scheuringen (The Standfastmovement, de Paul
Johnson-Movement, de Elia-Voice-Movement, de Eagle Society, de Pastoral Bible
Institute of Brooklyn), hetgeen althans tot de vorming van een stukje
dogmengeschiedenis bijdraagt.
De naam van Jesus wordt weinig gebruikt; de naam van Jehovah veel. Daar de
Getuigen de triniteit verwerpen - ook de kerkelijke Christologie (en in het algemeen
de ganse kerkelijke dogmatiek) verwerpen zij ook de godheid van Christus. Toch is
voor hen - bijbels - Jesus meer dan een gewoon mens. Hij heet de prae-existente
Logos, door de wonderbare geboorte vanuit de geestelijke tot de menselijke sfeer
‘overgegaan’, nam door zijn kruisdood de zonde van Adam weg, verwierf door zijn
zondeloze geboorte en zondeloos leven ‘het recht om te leven’ voor zichzelf en voor
de mensheid, en werd zo ‘Jehova's executive officer’, hoofd van de nieuwe mensheid,
die als koning van het ‘duizendjarig rijk’ zal wederkomen en satans werk te niet zal
doen. ‘Jehovah's organisatie is een theocratie, genaamd Sion, en Christus Jesus is de
hoofdleider hiervan, de rechtmatige koning der wereld; de gezalfde en gelovige
volgers van Christus Jesus zijn kinderen van Sion, leden van Jehovah's organisatie,
en zijn zijn getuigen, wier plicht en voorrecht het is om de souvereiniteit van Jehovah
te betuigen, zijn bedoelingen met de mensheid, zoals deze in de bijbel staan, te
verklaren en de zegeningen van het Koninkrijk aan allen die horen willen, bekend
te maken’. Dogmatisch verschijnt hier de figuur van de demiurg, ofschoon deze term
niet gebruikt wordt en historisch-dogmatisch denken de beweging vreemd is. Het
kruis van Golgotha loochenen zij niet, maar Christocentrisch is hun beweging
anderzijds ook niet; de Christus is hier meer de executive officer van Jehovah en is
zelf niet God, al wordt Hij tot goddelijkheid verheven op grond van zijn werk.
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Ook de leer van de Heilige Geest als God verwerpen zij en weten hier trouwens geen
raad mee. Evenmin is de Heilige Geest een ‘persoon’; wel spreken zij vaak over de
‘goddelijke geest’, maar deze is dan de geest van Jehovah, stricter genomen; de
goddelijke leiding, welke van Jehovah uitgaat.
De levensstrijd is voor hen niet zozeer de strijd van de genade tegen de zonde, doch
de strijd van Jehovah's organisatie tegen satans organisatie, waarbij zij de eerste
regelmatig met zichzelve vereenzelvigen en tot satans organisatie de rest van de
wereld rekenen, staat, kerken en alle wereldse gedoe mee inbegrepen; vooral tegen
de Rooms-Katholieke kerk richten zij, als de grote vervalseres van de ‘waarheid’
hun pijlen. De kerken zijn voor hen ‘religie’, grotendeels valse religie, Christendom
echter is alleen Jehova's organisatie.
Een eeuwige hel verwerpen zij; wie na de tweede komst van Christus zich nog niet
bekeren, worden met de Satan definitief vernietigd; de gelovigen verwerven de
onsterfelijkheid. Bij de leer der onsterfelijkheid geraken de Getuigen in een
eigenaardige moeilijkheid, doordat zij de straf op de zonde alleen in de physische
dood laten bestaan en niet afweten van de gevolgen van zonde en dood voor de ziel.
Zodoende leren zij, dat de gelovigen, die door de (physisch gedachte) dood ‘ophouden’
te bestaan, op grond van de ‘herinnering’ door God worden ‘herschapen’.
Eschatologisch zijn zij ongetwijfeld. Hun toekomstverwachting is chiliastisch. Maar
met profetische data zijn zij menigmaal in de knoop geraakt. Russell profeteerde (in
1874) dat in 1914 de dag des oogstes met het duizendjarig rijk en Jesus' heerlijke
heerschappij op aarde, in vervulling zou gaan. Hij becijferde dit op grond van Levit.
26:18, waaruit hij haalde, dat zeven tijden, dus 7 × 360 jaren = 2520 jaren na het
begin van de Babylonische ballingschap, door hem op het jaar 606 vóór Christus
gesteld, dus in 1914, deze grote uitkomst zou plaats grijpen. Toen 1914 voorbijging
en iets geheel anders bracht, maakten zijn volgelingen er van, dat Russell ‘het begin
van de grote internationale strijd’ had voorspeld, maar wie Russell er op naleest ziet
wel beter. Rutherford volgde Russell getrouw op ditzelfde pad na. Hij voorspelde,
dat ‘millioenen thans levenden nimmer zullen sterven’ en in 1925 ‘de terugkeer van
Abraham, Izaak en Jacob zou aanvangen’, met ‘opstanding der doden’ enz. Ook
1925 ging voorbij, gelijk 1914, zonder dat het geprofeteerde gebeurde, en wederom
gaven de Getuigen aan de profetieën verklaringen, die zijn profetenmantel moesten
redden, tevergeefs natuurlijk voor wie lezen wil en kan. Een lijst van mislukte
profetieën en ‘data’ vindt men o.a. bij Milton Stacey Czatt The international bible
students Jehovah's witnesses (Yale studies in religion), 1933.
De bijbel is voor hen de bron van alle autoriteit, maar - het is de bijbel zoals de leiders
van de beweging die uitleggen. Ongetwijfeld spruit een belangrijk deel van het succes
der Getuigen uit de eerbied voor de bijbel voort; dit spreekt tot de massa en wekt
vertrouwen. Men kan ook niet zeggen, dat hierin misleiding schuilt. Zij menen dit
eerlijk en achten de bijbel volgens de uitleg van Russell en Rutherford de
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‘waarheid’, gelijk Jehovah deze het laatst en ten volle geopenbaard heeft.
Van ‘ceremonies’ hebben zij alleen de doop en het gedachtenismaal (memorial
supper).
De doop is volwassenendoop door onderdompeling; kinderen worden niet gedoopt,
want deze kunnen ‘de waarheid’ nog niet aanvaarden. De doop wordt vaak separaat
bediend, vaak ook vlak voor het memorial supper. Russell gelastte, dat zij, die vóór
hun bekering gedoopt waren, opnieuw gedoopt moesten worden, de vroegere
ceremonie was ‘zondig, omdat ze zonder kennis van de waarheid was toegepast’.
De grond van de doop is niet, dat de doop enige genade schenkt, doch alleen ‘dat
Jesus zeide, dat iedere Christen gedoopt moet worden’.
Het memorial supper is evenmin sacramenteel gedacht, zoals de naam reeds
aanduidt; het is een zuiver gedachtenismaal, door de Getuigen ieder jaar éénmaal op de 14de Nizan - gevierd. Brood en wijn worden door alle deelnemers gebruikt.
Genade schenkt het vieren niet; de zuivere gedachtenisviering is alleen een
gehoorzaamheidsmanifestatie (op de wijze zoals Zwingli dit eenmaal uiteenzette).
Toch is dit memorial supper voor de Getuigen een hoogtepunt van hun religieus
beleven.
Kerkelijk zijn de Getuigen natuurlijk niet; volgens hen behoren de kerken alle tot
satans organisatie. Van nieuw bekeerden wordt verwacht, dat zij hun eventueel
kerklidmaatschap direct beëindigen.
We noemden reeds Rutherfords gevangenschap. Men kan niet zeggen, dat de
Getuigen specifiek anti-militairisten of pacifisten zijn; veeleer is het zo, dat hun
verachting voor satans organisatie (tot welke ook de staat behoort) hun alleen de
wetten doet gehoorzamen, voorzover strict nodig en bij bijzondere gelegenheden
hen allicht tot verzet brengt, gelijk bijvoorbeeld bij het uitbreken van de beide
wereldoorlogen. Hier komt dan nog bij, dat juist in tijden van beroering hun profetieën
opleven en hun toekomstverwachtingen hen onrustiger dan gewoonlijk maken. Zo
kwamen zij met name tijdens de beide wereldoorlogen in velerlei botsing met volk
en overheid, eerst in Amerika en ook elders, waar menige gewelddaad jegens hen
plaats vond, later nog sterker in Nazi-Duitsland, waar omtrent 1937 een 2000 van
hen geïnterneerd waren en tijdens de oorlog een 6000. Bovendien hangen zij de idee
aan, dat aan de komst van het duizendjarig rijk een ‘sociale revolutie’ moet
voorafgaan, die ‘de rijke klasse’ zal vernietigen, de ‘machtigen’ zal verstrooien en
satansorganisatie door de opstand van de ‘armen’, die overwinnen zullen, zal te niet
doen gaan. De koninkrijken en machten zullen zich verenigen (organisatie van de
verenigde naties) om de rijken en de machtigen op de been te houden, maar de
wereldrevolutie van de armen zal deze laatste inspanning van satans organisatie in
ruïnen veranderen.... Men ziet, de conceptie verschilt niet veel van de communistische
(vergelijke verder hierover bij Herbert Hewitt Stroup, The Jehovah's witnesses, New
York, 1945, p. 157 v.). De Naziafkeer was dus niet geheel zonder grond, maar de
onmenselijke vervolging in Hitler-Duitsland strekte tenslotte de Getuigen tot eer,
want zij hielden zich hierin goed en oogstten het aureool van een glorierijk
martelaarschap, dat hun na de oorlog grote toevloed verschafte.
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Op medisch gebied is kwakzalverij strafbaar. Op theologisch gebied niet. Toch is theologisch en dogmatisch gesproken - deze ganse beweging niet anders dan
kwakzalverij, wat niet wegneemt, dat men respect moet hebben voor de overtuiging,
toewijding en grenzeloze ijver van deze Getuigen; deze leverde hun een enorme
aanhang. Voor wat zij brengen verdienen zij deze aanhang niet; nochtans wisten zij
deze te verwerven. Hierbij past een vraag: waarom moet de kerk, zo rijk in haar
waarheid, het nochtans zo vaak tegen deze Getuigen afleggen? Zou de propaganda
der kerk niet sterker kunnen zijn dan van deze Getuigen? In ijver, in
lectuurverspreiding, bezoeken aan huis, enz.? Hebben wij een goed populair geschrift
ter voorlichting van degenen, die door de millioenenoplagen van de geschriften dezer
Getuigen in verwarring geraken?
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Wetenschappelijke kroniek
Einstein's ontdekkingen
door Prof. Dr Louis P. Bouckaert
IN de eerste helft van onze eeuw heeft de natuurkunde een grote ontwikkeling gekend.
Deze ontwikkeling bleef voor een deel de klassieke lijnen volgen, die de natuurkunde
in de vroegere eeuwen beheersten; maar heeft voor een ander deel met vele klassieke
begrippen gebroken. Deze twee aspecten van de hedendaagse natuurkunde hebben
veel aan de scheppende geest van Albert Einstein te danken. De bijdragen van Einstein
tot de grondslagen der natuurkunde waren zo belangrijk, dat men reeds gedurende
zijn leven geneigd was, hem als een historische figuur naast Newton en naast Maxwell
te stellen. Daar hij zelf, op het einde van zijn leven, afzijdig stond tegenover de
opvattingen die bij de natuurkundigen de grootste bijval genoten, scheen hij reeds
een plaats in te nemen onder zijn voorgangers.
Onze eeuw had uit de vroegere tijden het vraagstuk der absolute beweging
overgeërfd. De beweging van een punt wordt beschreven ten opzichte van de ligging
van andere lichamen: de beweging van de aarde wordt beschreven t.o.v. het
zonnestelsel, de beweging van een trein t.o.v. de vaste grond, en de beweging van
een reiziger in de trein t.o.v. deze trein. Iedere beweging wordt dus beschreven t.o.v.
een assenstelsel. Nu werd de vraag gesteld naar een assenstelsel dat absoluut
onbewegelijk blijft. Sedert de 17e eeuw weet men dat de mechanica op deze vraag
naar een absoluut ‘rustend’ beschrijvingsraam, geen antwoord kan geven. De
beweging van een stoffelijk punt verloopt op dezelfde manier wanneer deze beweging
wordt uitgedrukt hetzij t.o.v. een ‘rustend’ assenstelsel, hetzij t.o.v. een assenstelsel
dat zich zonder wenteling rechtlijnig voortbeweegt. Wanneer een trein met constante
snelheid een rechte baan volgt, wandelt een reiziger in de trein net als op de vaste
grond.
Men had dan gehoopt dat de optica de weg zou wijzen naar een absoluut rustend
beschrijvingsraam. Men stelde zich vroeger het licht voor als een opeenvolging van
golven, die zich voortplanten in een onbewegelijke middenstof, de ether. Lichtgolven
moeten zich door de ether voortbewegen, zoals de golven op de oppervlakte van een
rivier. Wanneer de rivier voorbijstroomt, lopen de golven met grotere snelheid
stroomafwaarts dan stroomopwaarts; het verschil van beide snelheden stelt ons in
staat de snelheid van het water te berekenen. Men hoopte dus dat een verschil in de
voortplantingssnelheid der lichtgolven de absolute beweging van de ether zou
aangeven. Nauwkeurige metingen van Michelson en Moreley toonden echter aan
dat het licht zich naar alle richtingen voortplant met dezelfde snelheid. Het bestaan
van een absoluut ‘rustende’ ether kon door deze proeven niet geobserveerd worden
zodat de theorie der lichtgolven moest worden herzien.
De verdienste van Einstein is het geweest, de begrippen van ruimte en tijd opnieuw
te onderzoeken, naar aanleiding van deze moeilijkheden. De plaats van
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een punt wordt door maatstaven bepaald, ten opzichte van een beschrijvingsraam.
De tijd van een gebeurtenis wordt in dit beschrijvingsraam bepaald door een klok,
die in de nabijheid van deze gebeurtenis gelegen is. Om al de klokken van een
beschrijvingsraam te synchroniseren zal men op een bepaald ogenblik, van uit een
bepaalde klok, lichtsignalen zenden naar al de andere klokken van het
beschrijvingsraam, en veronderstellen dat in alle richtingen deze lichtsignalen met
dezelfde snelheid vooruitgaan. Door de maatstaven en de klokken van dit
beschrijvingsraam wordt dan de plaats en de tijd van iedere gebeurtenis beschreven.
Wanneer een ander beschrijvingsraam beschouwd wordt, dat met een bepaalde
snelheid t.o.v. het eerste beschrijvingsraam voorbijvliegt, kan men nogmaals in dit
nieuw stelsel door maatstaven de plaatsen bepalen en door lichtsignalen de klokken
regelen. Het is nochtans niet nodig te veronderstellen dat deze twee klokkenregelingen
overeenstemmen. Twee gebeurtenissen worden in een bepaald beschrijvingsraam
als getijktijdig beschouwd, wanneer de klokken van het beschrijvingsraam die in de
nabijheid van deze gebeurtenissen gelegen zijn, op hetzelfde uur wijzen. Over het
algemeen zullen de klokken van het tweede stelsel, die in de nabijheid dezer
gebeurtenissen liggen, niet meer hetzelfde uur aangeven. De gelijktijdigheid van
twee gebeurtenissen houdt dus verband met het beschrijvingsraam in hetwelke deze
gebeurtenissen beschreven worden:
Gelijktijdigheid is een relatief begrip
Vanuit dit uitgangspunt kon Einstein de bewegingsvergelijkingen der mechanica
opnieuw onderzoeken. De vroegere bewegingsvergelijkingen moeten in een bepaalde
mate gewijzigd worden. Die wijziging hangt af van de snelheid der zich bewegende
deeltjes. Proeven met snelle deeltjes, later met de hulp van cyclotronen uitgevoerd,
hebben deze nieuwe bewegingswetten bevestigd. Aan ieder stoffelijk punt wordt
door de mechanica een bepaald getal, de massa, toegekend. Dit getal geeft de maat
aan van de moeilijkheid waarmee dit stoffelijk punt versneld wordt, en drukt de
traagheid der materie uit. Uit het nieuw onderzoek der bewegingswetten volgt nu
dat een stoffelijk punt een deel van zijn massa kan verliezen, maar dat deze massa
dan in energie wordt omgezet, volgens de wet E = mc2. Deze omzetting van massa
in energie is een der hoofdwetten van de kernphysica.
Een der raadselen van de natuurkunde is de evenredigheid van het gewicht van
een lichaam met zijn massa. Het gewicht is een kracht, terwijl de massa een maat
van de traagheid is. De meeste krachten delen deze eigenschap van de zwaartekracht
niet. De electrische aantrekkingskracht, die op een geladen deeltje ingrijpt, is niet
aan de massa van dit deeltje gebonden. Slechts enkele krachten - b.v. de
traagheidskracht of de middelpuntvliedende kracht, die van de keuze van het
beschrijvingsraam afhangen - zijn met de massa evenredig. Einstein heeft ingezien
dat de evenredigheid van gewicht en massa op dezelfde wijze moet verklaard worden.
Deze verklaring wordt gegeven in de algemene relativiteitsleer.
Naast de moeilijkheden in verband met de absolute beweging, was er, in het begin
van onze eeuw, in de natuurkunde, een ander, niet minder groot probleem gerezen.
De wetten die theoretisch afgeleid waren om de stralingsenergie te beschrijven,
stonden in grove tegenspraak met de meest elementaire waarnemingen. Wanneer de
wanden van een kamer op een bepaalde temperatuur gebracht
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worden, stralen deze wanden energie uit en nemen ook energie op. De straling die
de kamer vult kan ontbonden worden in staande golven van verschillende frequenties:
straling van hoge frequentie wordt waargenomen als blauw licht terwijl de straling
van lage frequentie waargenomen wordt als rood licht. Als de wanden van de kamer
warm zijn, wordt voornamelijk rood licht uitgestraald, terwijl zeer hete wanden blauw
licht uitstralen. Doch de berekeningen van Rayleigh en Jeans kwamen tot het
onaanvaardbare resultaat dat bij iedere temperatuur van de wanden de hoge frequentie
en dus de blauwe kleur moesten overheersen. Max Planck kon in 1901 een wet
afleiden die met de waargenomen feiten overeenstemt. Planck veronderstelde dat de
energie van iedere staande golf in de kamer een geheel veelvoud is van het product
der frequentie v met een constant getal h: E = hv. Einstein onderzocht de wet van
Planck, en kwam tot het volgend besluit: in een klein volume van een stralingsveld
varieert de energie als bestond ze uit korrels of ‘quanta’ met de waarde hv. Het licht
schijnt dus uit lichtdeeltjes te bestaan.
Dank zij deze begrippen kon Einstein de verklaring geven van een welbekend
verschijnsel: het photoëlectrisch effect. Wanneer sommige metaalplaatjes met licht
bestraald worden, springen electronen uit het metaal. De snelheid der electronen is
niet afhankelijk van de intensiteit, maar wel van de kleur van het licht: rood licht
deelt aan de electronen minder snelheid mee dan blauw licht. Einstein zag in dat de
energie hv van een lichtdeeltje gebruikt wordt om de electronen van het metaal te
bevrijden, en de vrijgemaakte electronen te versnellen. De kinetische energie van
het bevrijde electron is gelijk aan het verschil tussen de energie van het lichtdeeltje
en de energie die verbruikt wordt om het electron van het metaal los te rukken. Hier
moet opgemerkt worden dat Einstein in hetzelfde jaar 1905 de ophefmakende artikels
over de beperkte relativiteitstheorie en over de verklaring van het photoëlectrisch
effect schreef.
Steeds bleef hij belang stellen in de stralingstheorie. Enkele jaren later toonde hij
aan dat de stralingswet van Planck slechts kon begrepen worden door te
veronderstellen dat de absorptie van licht door een atoom afhangt van de aanwezige
energie van het stralingsveld. De emissie van licht door een atoom daarentegen, is
ten dele afhankelijk van de aanwezige stralingsenergie en ten dele spontaan.
Door zijn werk op het gebied van de stralingstheorie, was Einstein de eerste die
er op wees, dat sommige eigenschappen van het licht aan het golvenbeeld verbonden
zijn, terwijl voor andere eigenschappen het licht beter met het corpusculair beeld
overeenstemt: licht moet tegelijkertijd als een golf en als een verzameling deeltjes
worden beschouwd. Rond 1924 werd het duidelijk, door het werk van de Broglie,
Schroedinger en Heisenberg, dat niet alleen het licht, maar dat ook de electronen
door deze twee eigenschappen worden gekenmerkt. In sommige proeven gedragen
electronen zich als deeltjes die een massa en een lading dragen; in andere proeven,
als golven die een deel van de ruimte vullen en met elkander interfereren. Om deze
twee voorstellingen te verzoenen, werd door Born een statistische interpretatie van
de golftheorie gegeven. Waar een golf verschillend is van nul, kan het gebeuren dat
in een proef een deeltje gevonden wordt, maar het kan ook gebeuren dat geen deeltje
gevonden wordt. Wanneer een proef op een bepaalde wijze wordt uitgevoerd, wordt
het deeltje, dat in de proef optreedt, door een bepaalde golfverdeling beschreven;
wordt dezelfde proef een groot aantal keren herhaald, dan is de waarschijnlijkheid
een
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deeltje in de omgeving van een bepaalde plaats te vinden, evenredig met de intensiteit
van de golfverdeling rond dit punt. Deze opvatting verzaakt aan een deel van het
determinisme van de klassieke natuurkunde. Einstein heeft, tegen de opinie van de
meesten zijner tijdgenoten in, dit determinisme niet willen opgeven. Al scheen hem
de golfmechanica juist, voor de kennis die ze ons brengt, toch scheen hem de
beschrijving van de werkelijkheid die door deze methode gegeven wordt, onvolledig.
Indien twee proeven, die met dezelfde golfverdeling overeenstemmen, verschillende
uitslagen geven, dan was Einstein overtuigd dat deze systemen van elkander
verschillen, door kenmerken die niet opgenomen worden in de golfverdeling. Al
kende hij de opvattingen zijner tegenstanders, en al wist hij dat de meeste physici
zijn eigen opvattingen als verouderd beschouwden, toch wilde hij zich niet tevreden
verklaren met een theorie die hem moeilijkheden scheen op te leveren. De intellectuele
eerlijkheid die hij in deze discussie aan de dag legde doet hem grote eer aan.
Reeds lang had Einstein gebroken met het positivisme dat grote bijval kende in
de wetenschappelijke wereld, en volgens hetwelk de wetenschap geen andere rol te
vervullen heeft dan een beschrijving te leveren van de uitslagen onzer waarnemingen.
Sprekende over E. Mach, die een der voornaamste vertegenwoordigers der
neo-positivistische school van Wenen was, verklaarde Einstein: ‘Hij heeft niet juist
in het licht gesteld dat de natuur van alle denken en bijzonder van het wetenschappelijk
denken in wezen constructief en speculatief is; ingevolge daarvan heeft hij de
theoretische verklaringen juist daar veroordeeld waar hun constructief en speculatief
karakter duidelijk naar voren komt, b.v. in de kinetische atoomtheorie’.
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Kroniek
Het geheim der monniken ontsluierd?
door E. Verheyden S.J.
DE protestantse hoogleraar aan de universiteit van Zürich, Prof. Dr Walter Nigg
heeft ons reeds meerdere uitmuntende studies geschonken. Onlangs deed hij een zeer
merkwaardig boek het licht zien: Het geheim der monniken1). De titel laat al
vermoeden dat het niet alleen het historisch onderzoek is, dat Nigg interesseert, doch
een dieper liggend moment in de realiteit van het monnikenwezen. Maar evenmin
geeft deze titel precies aan wat zijn onderwerp dan wél is. Schrijver laat onmiskenbaar
zien op welke wijze de stichters telkens in de op het moment van hun optreden
heersende religieuze - en sociale - noden op wonderlijke wijze voorzagen. Toch blijft
dan nog de vraag staan of dat wel hét laatste geheim der monniken is. Hoezeer wij
ook het ontzaglijke werk en het resultaat van Walter Nigg waarderen, noodgedwongen
moeten wij erkennen dat dit geheim niet volledig ontsluierd werd.

De Heilige Kerk
Wie de geschiedenis van levensuitingen binnen de Katholieke Kerk wil bespreken,
moet zeer veel van zijn talenten en geloof eisen. Momenteel is de vraag of
kerkgeschiedenis niet een theologisch vak is, actueel. Vóór- en tegenstanders zijn
ervan overtuigd dat de kerkhistoricus de leer van Christus en de Kerk ten volle dient
te aanvaarden én te verwerken. Meer nog; de kerkhistoricus zal zeer veel kunnen
bijdragen tot het ontwikkelen van de Katholieke leer, zoals hij dat reeds eeuwenlang
heeft gedaan, te beginnen bij de Handelingen der Apostelen van de H. Lucas, en
zelfs sinds de Evangelisten. De leer en het leven van Christus en zijn Kerk liggen
geheel in elkaar verankerd. De geschiedenis van de Kerk, en dus ook van de binnen
haar verband levende Orden, draagt het teken van God. Zijn scheppende en besturende
hand, zijn vingerwijzingen moeten door de historicus geaccepteerd en begrepen
worden. Aangaande de Orden heeft hij dan de dubbele taak: de initiatieven der
individuen te bestuderen en hun medewerken met de genade aan te tonen.
De traditie der Kerk, de manifestatie van het levende Mystieke Lichaam, is
eveneens een wezenselement dat de kerkhistoricus niet mag voorbijzien. Zij betekent
en is een realiteit, en wel het warm kloppende hart van Jesus in zijn uitverkoren
mensen, ongeacht hun zwakheden. De traditie wordt ons uitgelegd in uitspraken en
gebeurtenissen, inzoverre de Kerk de feiten onder leiding van de H. Geest verklaart,
aanvaardt en bekrachtigt. Misschien verdient de traditie wel de voorkeur der
kerkhistorici.

1) Prof. Dr Walter Nigg, Vom Geheimnis der Mönche. Nederl. van Rob Limburg. Uitg. Ploegsma,
Amsterdam, 1954, 389 pag.
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De Orden in de Kerk
In beperkter mate, maar daarom niet minder reëel, vinden wij deze gegevens terug
in de geschiedenis der kloosterorden. Vooreerst zijn de Orden phaenomenologisch
gezien, manifestaties van de vele aspecten van Jesus' leven op aarde. Elke
kloosterstichting wil één zijde van de Christelijke existentie bijzonder beleven, zonder
de andere te verwaarlozen. Vinden de Karthuizers het in de stille afzondering van
Christus, die zich in de bergen terugtrok om te bidden, Hij alleen, de Jezuïeten willen
Jesus' gezellen zijn op zijn veroveringstocht door de wereld, om zo de wil te doen
van de Vader, die Hem en hen gezonden heeft. Maar om te weten of de Ordestichters
in hun streven inderdaad de Godmens navolgen, en in hun leven dus een weg naar
God ligt uitgestippeld die tot de volmaaktheid voert, moeten wij nagaan of de stichters
hun plannen hebben onderworpen aan het gezag van de Kerk, de voortlevende
Christus. Want zoals Jesus de verpersoonlijking was van de wil van God, zo is ook
de Kerk gelijk een open boek, waarin wij de wil van God nauwkeurig kunnen aflezen.
Slechts een Orde die aan de jurisdictie van de Kerk werd onderworpen, en die door
de H. Stoel in het Mystiek Lichaam werd geïncorporeerd, brengt de garantie mee
dat haar leden binnen haar kader de volmaaktheid kunnen bereiken, dat is: de wil
van God volbrengen.

De Kerk in de Orden
De nauwe band die wij zojuist gelegd hebben tussen de Kerk en haar Orden, brengt
mee dat het monnikenwezen ongetwijfeld de karaktertrekken van Christus' Bruid zal
dragen. Geen enkele stichter heeft op eigen initiatief zijn gigantische taak op zich
genomen; dit zou een vermetele greep betekenen naar een goddelijke realiteit: de
genade. God kiest zelf zijn geschikte werktuigen uit: de stichters. Hij bepaalt tevens
welke vorm van genade, i.c. in een Orde gerealiseerd, de juiste is die aan de nood
van het ogenblik tegemoet komt. Steeds is die genade terug te vinden in het leven
van de Godmens. Het leven in een kloostergemeenschap is bij uitstek het navolgen
van Jesus: ‘Kom dan en volg mij!’ Tenslotte kunnen wij ook het traditiegegeven in
elke Orde terugvinden: de leidende H. Geest, die Christus' leven inspireerde, en die
zich in de Kerk, zowel als in het monnikenwezen uitspreekt in vormen en zeer
specifieke, aan elke Orde eigen, levensomstandigheden.

Het geheim der Religieuzen
De band tussen Kerk en Orden vindt zijn oorsprong in de zending van de Verlosser.
Christus is door de Incarnatie in de wereld gekomen en heeft haar verlost mede door
zijn Kruisdood. Elke Christen neemt op eigen wijze aan beide aspecten van deze
verlossing deel. De religieus nu verplicht zich op geloften uitdrukkelijk mede te
verlossen door een kruisdood. Dit is zijn mooiste geheim.
De allesbeheersende gedachte van de religieus is om voortaan in de wereld, maar
niet meer als één mét die wereld te leven. Door de zonde was de eenheid der schepping
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met de Vader gebroken. Christus herstelde die eenheid niet louter in de Menswording,
in de paradijsorde, maar tevens in de kruisdood, in de orde van de onthechting. De
Menswording en de kruisdood zijn als het ware twee levensstaten die Jesus in zijn
Kerk stichtte. Zij staan niet los van elkaar, maar bepalen en doordringen elkaar. Nu
kan men de staat van de leek meer zien als
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die van de Menswording, de kerstening der wereld, en de religieuse meer als de
verlossende, de orde van de totale onthechting. Hierbij moeten wij ons hoeden voor
een eenzijdige beschouwing. Nu geeft Walter Nigg een, o.i. Protestants-eenzijdige
opvatting concreet weer in zijn werk. Hij ziet in de Ordestichters en hun zonen slechts
de mensen die het Christendom radicaal beleven en daarbij steeds teruggrijpen naar
het voorbeeld van Christus' leven. Wij missen in zijn boek de aanvulling door het
typisch-religieuse aspect volgens de katholieke leer, dat de mens totaal verlost is
door de Menswording én de Kruisdood, en dat de mens inderdaad deel kan nemen
aan het verlossingswerk. De religieus neemt - mede op basis van geloften uitdrukkelijk deel aan Jesus' Kruisdood. Hij wil Christus niet slechts návolgen, maar
mét Hem lijden in een leven van onthechting. Hij treedt uit de wereld, terwijl de leek
deelneemt aan de verlossing, waarbij hij in de wereld blijft.
In deze theologische gedachtengang, ontleend aan H. Urs von Balthasar, kunnen
wij enigermate het ware geheim der monniken benaderen. Zij verbinden zich op
geloften aan die levensuiting van de Kerk, die de volledige deelname aan Jesus' kruis
principiëel, als levensstaat, uitdrukt. De Orden hebben een zending, zoals Jesus een
zending had van de Vader. Evenals wij het leven der Kerk in de geschiedenis kunnen
naspeuren, om tot de goddelijkheid van haar wezen te besluiten, evenzo kunnen wij
de historische voetstappen der monniken nagaan. Wij zullen dan onvermijdelijk tot
hetzelfde resultaat komen.

Grondbeginselen van Walter Nigg
Reeds in de inleiding van het boek dat wij bespreken, geeft Nigg duidelijk zijn
methode aan. ‘Slechts de voor honderd procent Christelijke visie op het kloosterwezen
vermag door te dringen tot het wezen der zaak; elke andere wijze van benaderen
moet aan het essentiële voorbijgaan’ (o.c. p. 22). Hij baseert zijn studie dan ook op
de feiten der historische critiek en vooral op een ‘godsdienstig realisme’, dat alle
romantiek uitsluit. Voor katholieken zou het beschamend kunnen zijn te moeten zien
hoe ver onze andersdenkende auteur met deze principes is doorgedrongen in het
wezen der kloosterorden. Hij vestigt de aandacht op de lijn die door de geschiedenis
van het Christendom loopt als een manifestatie van het religieuze leven. ‘De wortels
van het Christelijk monnikenwezen reiken tot in het Nieuwe Testament’ (p. 15).
Tevens wijst hij erop hoe de ordensstand, zolang als zij bestaat, een steen des aanstoots
was: ‘De critiek op het monnikenwezen vormt een ononderbroken draad die loopt
van Jovinianus tot Erasmus’ (p. 11). Ook de integratie van de Orden in de Kerk wordt
door Nigg geconstateerd: ‘Inderdaad, men kan zich de Katholieke Kerk niet
voorstellen zonder kloosterwezen’ (p. 16). Het is daarom des te meer te betreuren
dat iemand die ontdekt heeft dat ‘het monnikendom voor het tegenwoordige besef
inderdaad vrijwel identiek is met de Katholieke Kerk’ (p. 16), niet de laatste
consequenties vermag te trekken uit de resultaten van zijn onderzoek. Want als om
ons verbijsterd te doen staan over zijn kennis van zaken schrijft Nigg: ‘De monnik
is de godsdienstige mens bij uitnemendheid, bij wie de brandende zorg voor zijn ziel
in het middenpunt staat’ (p. 22). Hij dringt nog verder door: ‘Het goddelijke ontvangt
men niet op bestelling; altijd groeit het organisch en bijna geluidloos.... Iedere stichter
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een werk der genade’ (p. 27).
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Dit zijn wel de meest diepzinnige en ware woorden van de auteur. Op het eerste oog
sluit hij hiermee aan op de in het begin van deze beoordeling geschetste katholieke
visie, die op theologische grondslagen werd gefundeerd. Aangezien Nigg vanuit zijn
historisch en godsdienstig realisme oordeelt, mogen wij schijnbaar aannemen dat hij
de katholieke leer in dezen aanvaardt. Doch dit is niet het geval. Wat hij verstaat
onder ‘het werk der genade’ blijkt op meerdere plaatsen in zijn werk duidelijk. Het
is de protestantse leer die de genadebedeling langs de H. Kerk niet aanvaarden kan.
Het radicale element der kloosterorden, hun geïntegreerd worden door de H. Stoel
in het Mystiek Lichaam van Christus, als participatie aan Jesus' Kruisdood, komt
niet naar voren.
Het lijkt ons nuttig hier een aantekening te plaatsen over de vermoedelijke reden
van deze stellingname. Prof. Nigg wil zich, geheel in de geest van de oecumenische
beweging, niet inlaten met de dogmatische strijdvraag over de genade. Hij tracht op
nobele wijze het daadwerkelijke Christelijke leven naar voren te brengen, waarvan
in zijn oog de monniken de kampioenen zijn. Hij stelt aan zijn geloofsgenoten dan
ook de onomwonden eis het religieuze leven te herstellen, op ethisch-Lutheraanse
basis, als de enige kans op een vernieuwing van de maatschappij.
Vóór wij nu meer systematisch het boek van Nigg nagaan, willen wij nog wijzen
op zijn hartstochtelijke roep om een nieuwe vorm van kloosterwezen, die hij de enige
vorm noemt waarin onze gekwelde tijd genezing kan vinden. Zij werd door de H.
Kerk reeds gehoord en beantwoord. Wij bedoelen de Saeculiere Instituten, door Paus
Pius XII in zijn Apostolische Constitutie met de veelzeggende titel: Provida Mater
(1947) beschreven en bekrachtigd. Nigg schrijft hierover geen enkel woord.

Analyse der Ordensgeschiedenis
Enkele aantekeningen bij de hoofdgedachte van Nigg. Het eremietendom was een
lekenbeweging, maar - en hier wijken wij van Nigg af - binnen de Kerk. ‘Het waren
athleten van de geest, die met nimmer aflatende geestdrift voor het eeuwige, de elite
van het Christendom vormden’ (p. 59)- Zij poneerden, aldus Nigg, meer de orthopraxis
i.p.v. de orthodoxie. Omdat zij gereageerd hebben tegen de dogmatische verstarring
van de theologen, die stilaan klaar kwamen met de Christologische ketterijen. Een
levend Christendom tegenover het verstands-Christendom. Tevens waren hun uitingen
reacties op de politieke inmenging van de staat en cultuur in het kerkelijk leven. Stelt
de auteur de zaken hier niet te scherp tegenover elkaar? Ongenuanceerd? De eremieten
hebben zich terdege gemengd in de theologische strijd, hetgeen Nigg toegeeft (p.
44), en zich eveneens het lot van Kerk en Maatschappij aangetrokken.
Onverwachts zet Walter Nigg ons voor een geweldig probleem, waar de katholieke
kerkhistorici slechts aarzelend over spreken. Hij beschrijft het visionnaire Christendom
van Pachomius, een Koptisch (?) militair, en plaatst het tegenover het speculatieve.
Hij treedt binnen in de geschiedenis van de spiritualiteit der religieuzen, die als apart
vak nog in de kinderschoenen staat. De auteur geeft zeer goed aan dat de trek van
de eremieten naar de woestijn een zekere sociale reden had, maar spreekt hierbij te
apodictisch over de spirituele onderstroom als zijnde de reactie tegen het
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verstands-Christendom. Ook geeft Nigg zeer juist de trek van de woestijnen naar de
kloosters aan als een sociale bewe-
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ging. Maar tast hij niet gedeeltelijk mis in de verklaring van de geestelijke
gedachtengang die ermee samenhangt, zijn zogenaamde ‘visionnaire’ Christendom?
Deze verklaring lijkt ons wat vaag. Werd de schrijver bij het formuleren van deze
bewegingen niet te veel geoccupeerd door de ons bekende Montanistische sfeer? Het
staat historisch wel vast dat de recordjagerij der asceten door deze ketterij geïnspireerd
werd. Maar wij weten nog té weinig van de geestelijke stromingen uit die tijd af om
definitieve bepalingen te kunnen geven.
Over Basilius schrijft Nigg bewonderenswaardige dingen. Maar één aanmerking
moeten wij helaas maken. Het streven naar de ‘hesuchia’, de rust, als toegangspoort
tot het goddelijke is volgens hem het beslissende motief van Basilius' monnikendom.
Maar Nigg noteert op p. 88 de woorden van Basilius: ‘In mijn bewondering voor,
en bij het zalig prijzen van het leven dezer mannen (eremieten en coenobieten), die
inderdaad bewijzen dat zij het lijden des doods van Jesus aan hun lichaam met zich
dragen, wenste ik ook, voor zover dat mogelijk was, een navolger van deze mannen
te zijn’. Zou dit kruismotief niet het voornaamste zijn geweest in Basilius' ogen, en
de hesuchia niet een middel ertoe?
De beschrijvingen van de historie der biecht (p. 94) en van de armoedebeleving
(p. 96 en 287) zijn foutief.
Wel zijn wij het eens met de auteur wanneer hij aantoont hoe het monnikenwezen
stilaan, vooral dank zij de invloed van Basilius, werd ingelijfd in de H. Kerk. Niet
dat de protesthouding van de eremieten per sé anti-kerkelijk is geweest, maar de
noodzaak het charisma van het religieuse leven aan de leiding en het oordeel van de
Kerk te onderwerpen, deed zich gevoelen, en spreekt boekdelen....
Schitterend geslaagd zijn de bladzijden die Nigg aan de waarde en onwaarde van
het monnikenwezen wijdt (pp. 104-113).
Bij het bespreken van Augustinus raakt Walter Nigg even het spoor kwijt. ‘.... de
monnik heeft priesterdiensten te vervullen’, schrijft hij terecht (p. 127). Dit is hét
thema van zijn Augustinusstudie. Eveneens zeer juist. Maar hoe kan Augustinus dit
tot doel kiezen als hij tegen zijn wil zou zijn priester gewijd? Trouwens, het bezwaar
van de auteur dat een klooster practisch genomen alléén voor zelfheiliging zou zijn
bestemd, gaat niet op (p 130).
Meermalen komt het thema naar voren dat de stichters telkens op het Evangelie
teruggrijpen. Dit dienen wij te verstaan als een teruggrijpen naar de wortels van het
Christendom, dóór de geschiedenis van de Kerk heen. Het traditie-goed wordt nooit
verwaarloosd, maar geïntegreerd. Het teruggaan naar de oertijd is een
oriënteringsbeginsel, een hernieuwd vastleggen van de traditie onder een ander aspect.
Over de studie ‘Benedictus en zijn regel’ kunnen wij kort zijn. De Vader van het
westerse monnikenwezen lijkt ons niet goed begrepen. Onder andere beschrijft Nigg
de religieuze geloften te eenzijdig als ‘een zich onder de abt stellen’, en niet als het
zich verankeren van de monnik in het kruis van Christus, de totale, definitieve
onthechting. Ook de bladzijden over het ‘Lof’, - een jammerlijke mistekening (of
foutieve vertaling?) van het ‘Opus Dei’ -, treffen de benedictijnse geest niet. De
‘discretio’ van Benedictus, de matiging, een van de meest elementaire kenmerken
der Orde, wordt goed weergegeven.
Wanneer rond elfhonderd de maatschappijstructuur in zijn voegen gaat kraken,
nemen de monnikenorden een voorname en vooruitstrevende plaats in deze

Streven. Jaargang 8

462
crisis in. Zij hebben hun taak begrepen en zijn in dit opzicht een parel aan de kroon
van de H. Kerk. Op sociaal gebied staan de Cisterciënsers op het voorplan. Uit reactie
tegen de weelde en genotzucht poneert Francisais een nieuwe oriëntatie:
armoedebeleving vanuit het Evangelie. Dominicus tracht het godsdienstig leven door
prediking te herstellen.
Prof. Nigg legt er de nadruk op dat in deze periode ook een persoonlijke beleving
van het Christendom gaat praevaleren. De Jesusminne van Bernardus van Clairvaux,
het mystieke huwelijk met Vrouwe Armoede, dat Franciscus van Assisi sluit, de
terugkeer naar een eremietenleven-in-gemeenschap van St. Bruno, zijn de voornaamste
aspecten van deze richting. Maar ook valt hieronder de prediker Dominicus, wiens
laatste woorden wijzen op het bewaren der Liefde. Bij allen echter treedt het kruis
op als het bindende element voor de religieuzen. Bernardus zegt: ‘Dit is voorlopig
mijn hoogste wijsheid: Jesus te kennen en wel als de gekruisigde’ (p. 200). Het leven
van de serafijnse heilige culmineert in een verbijsterende deelname aan het kruis (p.
259). Christus hield de Minderbroeder aan zijn woord: ‘Niet de wereld vluchten,
maar als dwazen de wereld ingaan, en als gezanten van Christus onder de mensen
leven’ (p. 244).
De verhoudingen tussen Kerk en Orde komen niet altijd tot hun recht. Niet bij de
strijd om de regel tussen Franciscus en Hugolino, waar de te dunne opmerking staat:
‘Men heeft hem te Rome niets opgedrongen tegen zijn wil’ (p. 251), noch minder
bij de kwestie over de Inquisitie die door de auteur fel beschreven wordt.
De uitmuntende analyse over Franciscus wordt overtroffen door die over de H.
Teresa, twee figuren die Nigg reeds eerder behandelde in zijn boek Grote Heiligen.
Opvallend lucied en goed begrepen zijn de persoon en het werk van Ignatius van
Loyola. De kleine misduiding ‘....maar Ignatius had thans het Vaticaan achter zich’
(p. 362), gooit geen roet meer in het eten. Walter Nigg rekent resoluut af met het
valse Jezuïetencliché (p. 388). De beruchte kwestie rond de Lettres Provinciales van
Pascal heeft geen einde gevonden in het feit dat de Jezuïeten deze op de index
plaatsten (p. 385). Dit is tenslotte het werk van de Paus, wellicht i.c. niet zonder hun
invloed.

Samenvatting
Bij het formuleren van onze conclusies willen wij ons niet scharen onder ‘de domoren
die allerlei hebben aan te merken op de strekking van het boek’ van Nigg (p. 378).
Het oecumenisch streven kunnen wij slechts waarderen (p. 12). Iemand die de
werkelijkheid van het monnikenwezen ontdekt en ervaren heeft, is een rijk en edel
mens. En in dit opzicht is hier geen critiek uit te oefenen. Onze aanmerkingen waren
er slechts op gericht het Katholieke standpunt wat scherper te formuleren dan de
protestantse hoogleraar het kon doen. De aanvullingen zijn alleen bedoeld als
suggesties, om aan te tonen dat een enthousiast en bezield schrijver soms wel eens
te weinig kan nuanceren.
Walter Nigg heeft niet alleen zelf grote ontdekkingen gedaan, maar die ook in
vurige bewoordingen aan ons medegedeeld. Dat er kleinere fouten gemaakt worden
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gedurende de (twee) jaren van intense arbeid, waarin hij dit boek schreef, is menselijk,
en doet niets af aan de bedoeling van zijn studie.
Het diepste geheim der monniken echter, hun kruis-beleving, heeft hij niet weten
te ontvouwen. Dit is, naast de ethisch-Lutheraanse instelling, het enige nadeel voor
de katholieken, die wij dit boek overigens kunnen aanbevelen.
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Politiek Overzicht
Internationaal
DE leden van de V.N. herdachten 20 Juni te San Francisco het tienjarig bestaan van
deze wereldorganisatie. Volgens de voorzitter Mr van Kleffens moest het nuttig
effect van deze herdenking niet gezocht worden in een behandeling van resoluties,
maar in de persoonlijke ontmoeting der vooraanstaande staatslieden, die thans een
uitstekende gelegenheid kregen om vorm te geven aan de komende dingen, in
overeenstemming met de doelstellingen, waarover men het tien jaren geleden eens
was geworden. Namens het Amerikaanse Congres hield Eisenhower een vurig pleidooi
voor ontwapening om de bespaarde militaire uitgaven af te dragen als hulpverlening
aan onder-ontwikkelde gebieden. Bijna ieder lid deed een duit in het zakje. Maar het
meest gespannen was men naar wat de steeds glimlachende Molotof te berde zou
brengen. Geheel in de lijn van de nieuwe Sovjet-tactiek sprak hij, nu Moskou het
voorstel tot vermindering van de conventionele bewapening aanvaard had, de hoop
uit, dat de spanningen met het westen opgeheven zouden worden, daarbij de nadruk
leggend op ‘de vriendschappelijke gevoelens, die het Sovjet-volk koestert voor het
Amerikaanse volk’. Enige uren later werd een Amerikaanse Sabre door een Russische
Ming neergeschoten! Als panacée stelde Molotof de ‘zeven punten’ ter voorbeeld,
waarover Moskou, Peking en New Delhi het eens waren geworden en die ook te
Bandung ter sprake waren gekomen. De zakelijke Dulles diende hem onmiddellijk
van antwoord. Om aan de koude oorlog een eind te maken zijn geen zeven punten
nodig, sprak hij. Daarvoor bestaat een buitengewoon eenvoudige methode: Naleving
van het Handvest der V.N., afzien van gebruik van geweld in het contact met andere
landen, afzien van steunverlening aan of leiden van subversieve handelingen in andere
landen. Hij staafde zijn betoog met verwijzingen naar de agressieve politiek van de
Sovjet in het westen en van rood China in het oosten. Te oordelen naar het applaus,
waaraan ook Molotof deelnam, was Dulles' rede het hoogtepunt van de
herdenkingszitting.
Bij het sluiten van de bijeenkomst (25 Juni) las van Kleffens een door alle delegaties
goedgekeurde verklaring voor, waarin uitdrukking werd gegeven aan de
gemeenschappelijke wens, dat komende generaties van de gesel van oorlog gespaard
zouden blijven. Men zou trouw blijven aan de beginselen van het Handvest en met
kracht voortgaan op de weg naar een ontwapeningsovereenkomst.
Alvorens de terugreis naar Moskou te aanvaarden heeft Molotof de Conferentie
der ‘Grote Vier’ een deuk gegeven. 16 Juni hadden de westelijke mogendheden
elkaar in een voorbespreking ontmoet en waren overeengekomen, dat de conferentie
slechts enkele dagen zou duren, dat de agenda niet van te voren werd vastgesteld en
dat zij bij bepaalde grote problemen naar overeenstemming zouden streven. Achteraf
maakte Molotof, na eerst zijn instemming te hebben betuigd, tegen deze plannen
bezwaar. Om de Russische achterdocht te bezweren verklaarde Eden, dat het eerste
doel van de conferentie was door onderling contact tot vertrouwen te komen. Maar
dat hij niet wenste af te wijken van de volgende drie beginselen: wij zijn niet van
plan de Nato op te heffen, wij wensen geen scheiding tussen ons Koninkrijk en onze
Amerikaanse bondgenoten en wij zullen blijven streven naar hereniging van Duitsland.
Ook president Eisenhower liet zich in een persgesprek hoopvol en vredelievend uit.
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Dit werd de aanleiding dat op een receptie bij de Amerikaanse ambassade alle
Sovjet-leiders - met uitzondering van de president Voroshilof en de afwezige Molotof
- verschenen. Kroesjtsjef stak een geprepareerde redevoering af, ruig van vorm en
stekelig van
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inhoud: ‘Het doet ons veel genoegen naar Genève te gaan, doch indien u niet van
plan bent ernstig te praten, dan kunnen we voorlopig nog best wachten. Het kan mij
niet schelen of u het prettig vindt of niet, maar ik zeg u: niet uw wensen, maar onze
daden geven de doorslag. We hebben onze voorstellen niet gedaan om er iemand
plezier mee te doen. We deden deze voorstellen slechts omdat ze de enige juiste zijn’.
Bij het vertrek van de Sovjet-delegatie uit Jougo-Slavië werd een communiqué
uitgegeven, dat behalve enige conventies tot verbetering der betrekkingen tussen
Moskou en Belgrado de volgende concrete punten bevatte: toelating van
communistisch China tot de V.N. en bevrediging van de ‘rechtmatige’ aanspraken
van China op Formosa. Nu het eigen communisme van Tito door Moskou erkend is,
zijn in de satellietstaten. vooral in Hongarije, wilde verwachtingen gewekt. Maar de
bezoeken aan Sofia en Boekarest, na Belgrado, geven hiertoe geen grond.
Kanselier Adenauer heeft de portefeuille van Buitenlandse zaken aan H. von
Brentano overgedragen; tot minister van defensie benoemde de president Th. Blank
en tot minister voor parlementaire aangelegenheden Joachim von Merkatz. Bij zijn
bezoek aan de V. Staten besprak de kanselier met de Westerse ministers de uitnodiging
hem gedaan om een bezoek aan het Kremlin te brengen. Hij wilde eerst de afloop
van de conferentie te Genève afwachten, zodat het wel September zou worden. Om
niet nutteloos tijd te verspillen wilde hij er zeker van zijn, dat 9000 Duitse
krijgsgevangenen werden vrijgelaten. West-Duitsland was niet bereid de regering
van Oost-Duitsland te erkennen en de Oder-Neisse-linie als Oostelijke grens te
aanvaarden.
Sinds West-Duitsland, in de Nato opgenomen, zijn militaire bijdrage moet leveren
heeft de kanselier met grote haast zich aan het werk gezet. De minister van Defensie
kwam tegemoet aan de wensen van de Bondsdag om parlementaire contrôle op de
strijdkrachten. Blank stelde voorop, dat men beginnen moest met 6000 vrijwilligers
als kern. Het nieuwe West-Duitse leger zal bestaan uit 370.000 man, verdeeld over
12 divisies. Na de pas gehouden atoom-manoeuvres koesteren de Duitsers geen hoge
verwachtingen over de efficiëncy van dit conventioneel wapen.
De inwendig verscheurde Democrazia christiana in Italië heeft zich moeten
neerleggen bij de keuze tot president van de links georiënteerde voorbeeldige katholiek
Giovanni Gronchi. Bij zijn installatie (12 Mei) ontwikkelde hij een sociaal program,
waarvoor de Grondwet de mogelijkheid biedt, maar waarvan de uitvoering door de
rechtervleugel steeds vertraagd werd. De president zal er niet voor terugschrikken
desnoods ‘een opening naar links’ te maken, d.w.z. samen te gaan met de
Nenni-socialisten, de bondgenoten der communisten. Het is echter de vraag, of de
president, wiens handen in een republiek meestal sterk gebonden zijn, zijn hoge
plannen kan verwezenlijken. Voorshands handhaafde hij de conservatieve Scelba
tot deze door de ‘Concentratie’ der christendemocraten op zij werd geschoven.
Gronchi wees prof. Segni tot formateur aan. Dat deze, die op het standpunt van de
president stond, slaagde, was slechts te danken aan de vele concessies, die hij aan
de liberalen, om hun medewerking te krijgen, moest doen omtrent sociale
hervormingen op het terrein van landbouw en industrie. Met het gevolg dat de nieuwe
regering maar weinig verschilt van de oude. Het nieuwe kabinet bestaat uit
christendemocraten, sociaal-democraten en liberalen. De republikeinse partij zal de
regering steunen.
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De Argentijnse president Peron is in zijn strijd tegen de Kerk te hard van stapel
gelopen. Behalve de reeds vroeger vermelde decreten wist de leider van het
Vakverbond scheiding van Kerk en staat door te drijven: alle artikelen in de Grondwet
hierop betrekking hebbende, zullen binnen twee maanden door een gekozen
grondwetgevende vergadering geschrapt worden. Vrijstelling van belastingen voor
kerkelijke
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goederen zal vervallen. Het aartsbisschoppelijk paleis van kardinaal Copello werd
geplunderd, een zevental kerken in Buenos Ayres werden door Peronisten in brand
gestoken. De gebouwen en bezittingen van de Katholieke Actie werden geconfiskeerd.
De dictator liet de massa ophitsen en hield de pers en de andere voorlichtingsdiensten
onder zijn contrôle. De kerkelijke overheid kreeg de kans niet om zich te verweren.
Het hoogtepunt was wel de gevangenneming van de kanunnik mgr Ramon Novoa
en van de vicaris-generaal mgr Manuel Tato, die onder strenge bewaking naar het
vliegveld werden overgebracht en naar Rome uitgewezen. Het Vaticaan ontving de
ballingen met eerbied en welwillendheid en publiceerde, dat, volgens de bepalingen
van de kerkelijke Codex, Peron en zijn medewerkers in de kerkelijke ban waren
gedaan. Enkele uren later brak er opstand uit van een deel van het landleger, de vloot
en de luchtmacht. Het weer was tegen de luchtmacht, de marine kon haar doelen niet
voldoende opmerken en het leger kreeg geen contact met de andere eenheden.
Nochtans zijn er in Buenos Ayres en te Rosario nog honderden doden gevallen. De
redder van de regering was generaal Lucero, die getuigde, dat het leger absoluut
loyaal is jegens de president. Aanvankelijk had het de schijn, dat Peron voorgoed
van het politieke toneel verdwenen was, maar generaal Lucero heeft hem weer doen
terugkeren, doch als totaal veranderd mens. ‘Ik ben katholiek en we hebben vele
katholieken in ons midden. Wij vallen niet de godsdienst aan; laten we niet pogen
de zaken door middel van geweld te beslissen’. De gehele Argentijnse regering van
16 ministers, is afgetreden, de kerken zullen op staatskosten hersteld worden, de
Katholieke Actie kreeg haar bezittingen terug en een gelukwens-telegram aan de
Paus op het feest van Petrus en Paulus moest Perons' bekering bewijzen.
Dit telegram werd met verwijtende gereserveerdheid beantwoord: ‘Wij bidden dat
God uw hart zal verlichten, zodat uw volk opnieuw in vrijheid zijn katholieke tradities
zal kunnen beleven’. Dank zij de besprekingen van de nuntius met de nieuwe ministers
konden ook de verdreven prelaten naar hun land terugkeren. De primaat, kardinaal
Copello liet in alle kerken een verklaring voorlozen, dat ‘verzoening en
overeenstemming onze grote doelstellingen zijn’. De radicale oppositie, die al jaren
verdrukt werd, liet zich niet zo makkelijk overhalen de strijdbijl te begraven. Peron
had in een radio-rede de radicalen geprezen om hun streven naar orde en wettelijkheid.
Zij behoefden de Peronistische doctrine niet te aanvaarden. ‘Er zijn reeds te veel
Peronisten. Wij hebben er niet meer nodig’. Vredelievende coëxistentie tussen alle
Argentijnen is van het hoogste belang voor het land. ‘Voor deze vredelievende
coëxistentie wenste het bestuur der radicale partij meer dan vriendelijke woorden.
Er bestond geen vrede zonder vrijheid. Een bewijs voor zijn eerlijkheid zou de
president kunnen leveren, indien de nationale omroep ook ter beschikking van de
partij werd gesteld, terwijl zij standvastig haar beslissing zal handhaven om het
heersen van juiste zedelijke normen, vrijheid en democratie in Argentinië te
verzekeren’.
De regering antwoordde uiterst beleefd dat zij het gebruik van de nationale omroep
volgens de wet niet mocht toestaan!

Nederland
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Na besprekingen met de fractie-leiders van de ‘brede basis’ en na correspondentie
met de demissionaire regering is de heer Burger, dezelfde die het kabinet 17 Mei ten
val had gebracht, 2 Juni geslaagd dit weer op de been te helpen. Nog voordat de
‘formateur’ zijn verslag aan Hare Majesteit kon uitbrengen, had het ministerie-Drees
zijn ontslagaanvrage ingetrokken. Van beide zijden heeft men concessies gedaan,
maar de essentiële kwamen van de P.v.d.A., die haar huurbelasting definitief in de
steek
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liet. Tevens liet zij de eis varen, dat tegelijk met de huurverhoging aan de eigenaars
onderhoudsplicht werd opgelegd. Er komt nu een algemene huurverhoging van 5%.
Ter compensatie van de huurders wordt de belastingverlaging van af 1 September
gesteld op 570 millioen, maar op andere wijze dan de regering had voorgesteld. In
plaats van met 8%, wordt de inkomstenbelasting met 6% verminderd. De
omzetbelasting op textiel wordt geheel opgeheven, terwijl de accijns op suiker sterk
verminderd wordt. Voor de huiseigenaren vervallen de opcenten op de grondbelasting
en zij mogen voortaan 15% in plaats van 10% aan afschrijvingen op hun bezit
aftrekken van de inkomstenbelasting. Over het behoud van het kabinet en de wijze,
waarop dit zich handhaafde, was de heer Romme, die erger gevreesd had, ‘niet
ontevreden; ik hoop het te blijven’. Enige dagen later gaf de minister-president een
uiteenzetting van het verloop van zaken. Er was reden om aan te nemen, dat er geen
uitzicht bestond op de vorming van een ander kabinet. Er was geen andere keus dan
vervroegde verkiezingen als gevolg van Kamer-ontbinding of voortzetting van het
werk van het zittend kabinet. Na overleg was gebleken, dat dit laatste mogelijk was.
Omdat het votum der Kamer niet gericht was tegen de regeringspolitiek in het
algemeen, achtte het kabinet zich gerechtigd onder deze omstandigheden zijn taak
weer op te nemen, terwijl het, mede in verband met verschillende belangrijke en
urgente wetsontwerpen, het landsbelang niet gediend achtte met een langdurige
onderbreking.
Na jarenlange pogingen, door uitwisseling van nota's met de Indonesische regering,
recht te verkrijgen voor de Nederlandse gevangenen, heeft minister Luns door de
uitgave van een ‘Witboek’ een beroep gedaan op de wereldopinie. Daarin beschuldigt
hij de Indonesische regering van weigering van consulaire bijstand, waarop de
gevangenen volgens internationale overeenstemming recht hebben; van afpersing
van verklaringen onder physieke en psychologische druk teneinde een veroordeling
uit te lokken; van psychische druk op de verdedigers der beklaagden, waardoor zij,
met name Mr Bouman, de verdediging hebben moeten neerleggen. Al deze
beschuldigingen worden uitvoerig met feiten gestaafd. Het verhoopte effect is echter
uitgebleven. Het State Department beschouwt dit geschil als van binnenlandse aard
en wenst zijn vriendschappelijke betrekkingen met Indonesië niet in gevaar te brengen.
Toen minister Luns de bekende Amerikaanse rechtsgeleerde Mr Charles Horsky
bereid had gevonden zich als waarnemer en als adviseur naar Djakarta te begeven,
werd ook aan deze een visum geweigerd, onder voorwendsel, dat het verzoek om
een visum een kennelijke poging was de V.S. in het geval te betrekken en dat de
tussenkomst van Amerikaanse rechtsgeleerden de gevoelens van het volk in Indonesië
ten nadele van de V.S. zouden doen omslaan. Intussen vond het proces-Jungschläger
langzaam voortgang. Een verzoek van mevrouw Bouman een commissie naar
Nederland te sturen om de daar woonachtige getuigen te horen, werd door de rechter,
Maengkom, afgeslagen met een beroep op ‘technische’ bezwaren en Sujarno, officier
van Justitie, vroeg zich af, of deze commissie er wel veilig zou zijn. Sensationeel
was, dat de getuige Fritz Baden zijn vroegere aanklachten herriep als pure fantasie.
Hij was daartoe gekomen door de bedreiging, dat hij zelf, zijn vrouw en zijn kinderen
zouden worden doodgeschoten, als hij niet bekende. Baden zal nu wegens meineed
vervolgd worden. Daarop verzocht mevrouw Bouman, dat ook Tomasoa, een man
uit de onderwereld, die een reeks vals bevonden beschuldigingen tegen Jungschläger
had gelanceerd, ook van meineed zou beschuldigd worden, doch Sunarjo weigerde
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hierop in te gaan, want hij geloofde aan diens verklaring. Wat echter de directeur
van de K.P.M. de heer Harinck ten gunste van Jungschläger en zijn alibi getuigde
werd door Soenarjo afgewezen met de woorden: ‘God alleen is op de hoogte van
alle handelingen van de mens’.
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De zucht om bij Nederlanders subversieve strevingen te onderstellen werd in de hand
gewerkt door het dwaze plan van Westerling met de ‘Evipan’ Ambon en Ceram te
gaan bevrijden. Indonesië heeft de schrik voor Westerling te pakken en trof
voorbereidingen alsof de ‘Armada’ op komst was, Het avontuur bleef steken in de
Dollard, het schip werd aangehouden nog voordat Westerling aan boord was geweest.
Soekarno heeft wel ernstiger tegenstanders dan Nederland. Zijn meermalen
herhaalde voorspelling: ‘Dit jaar komt West-Irian in ons verband terug’ laat de
Indonesiërs onverschilliger dan de houding van het leger. Sinds de October-staatsgreep
(1952) gold, dat de legercommandanten op basis van ancienniteit werden benoemd.
Tegen de benoeming van de 35-jarige Bambang Utoyo tot stafchef maakten de hogere
officieren, onder leiding van kolonel Zulkifli Lubis, bezwaar: zij boycotten de
installatie en Lubis, waarnemend stafchef, weigerde zijn fuctie over te dragen. De
kolonel werd door de regering geschorst, maar trok zich van deze schorsing niets
aan, zodat het leger twee stafchefs bezat: een erkende en een niet erkende. De
aanhangers van Lubis gaven na langdurige beraadslagingen de verklaring uit, dat de
officieren eenparig van oordeel waren, dat de eenheid van het leger binnen het kader
van de eenheid van de staat gehandhaafd moest worden’. Een afgevaardigde van het
parlement heeft een motie van wantrouwen tegen de minister van defensie ingediend,
omdat hij de benoeming van Bambang heeft doorgedreven.
10-7-'55
K.J.D.

België
Na een periode van homerisch schelden en uitdagen, die meer dan een maand duurde,
ging de oorlog tussen het Comité voor Vrijheid en Democratie en het Comité voor
Gemeenschappelijke Actie tenslotte toch niet door. De Luikse vakbondleider Renard
had op 1 Mei de arbeiders der zware industrie opgeroepen om met hun werktuigen
te verhinderen dat het C.V.D. te Luik zou betogen - dit in het anti-Vlaamse jargon
dat in 1950 zo doeltreffend gebleken was. Het ging Renard om niets anders dan om
een krachtproef. Nadien zocht hij een meer ‘moreel’ standpunt: het C.V.D. zou slechts
te Luik niet betogen, indien het weigerde, het recht voor de minderheid, dat het zelf
opeiste, overal te erkennen: dus ook voor de linksen en de ministers in Vlaanderen.
Deze eis, reeds vooropgesteld bij het uitstellen van de eerste betoging, op 6 Juni,
werd zeer krachtig met het oog op de betoging, aangekondigd voor 2 Juli. Natuurlijk
zijn de storingen van linkse vergaderingen, volgens het ordewoord van het C.V.D.
‘zonder de vrijheid van het woord te belemmeren’, niet te vergelijken met de
onbewimpelde oproep tot geweld van Renard. Wanneer het woord ‘fascistisch’
gebruikt wordt, is het alleen hierop toepasselijk. Maar het is de linksen dan toch
gelukt, hun koopje te sluiten en minister Vermeylen kondigde met een stille triomf
op 30 Juni voor de Kamer een wapenstilstand van 3 maanden aan. Daarmee was de
zorg om onlusten voor de regering van de baan.
Ook wat het C.V.D. betreft, is deze ontknoping logisch te noemen. Het is een feit,
dat het nooit gewelddaden had goedgekeurd. Het is daarnaast een feit, dat de strekking,
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de oppositie tot het normale te beperken, het in de leiding gehaald had. Theo Lefèvre
sprak in het Parlement wel van ‘alle middelen’, maar Eyskens had geroepen ‘alle
wettelijke middelen’ en het is deze tendenz die doorwoog. In dat licht kan het C.V.D.
tevreden zijn: de betogingen van 2 en 10 Juli, de tweede wellicht zeer belangrijk,
kunnen rustig doorgaan.
Of de wapenstilstand, alles bijeen, een passend gebaar was, zal slechts door de
toekomst uitgewezen worden. O.i. is die terugkeer tot de strikte wettelijkheid en dat
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vermijden van de krachtproef niet zo gelukkig. De linksen kennen de macht van het
C.V.D., het C.V.D. kent niet de ware macht der linksen. Het weet niet, in hoever
Renards homerische reden zouden gesteund worden door de actie van zijn mannen.
Het heet dat de linksen ook tevreden waren over het vermijden der krachtproef omdat
ze hun troepen niet warm kregen, maar met dat al waren die troepen zeker warmer
dan op 26 Mei. Hoe dan ook, men begrijpt niet goed waarom het C.V.D., hard van
stapel gelopen zoals het tegen een dwangwet past, thans remt en de wet Collard laat
tot stand komen. Het heeft al aan twee doelstellingen verzaakt: het ontwerp is niet
ingetrokken; het zal hoogstwaarschijnlijk door de Senaat voor het verlof goedgekeurd
worden. Een bestaande wet Collard zal de toestand bemoeilijken en de toekomst wie
weet hoe zwaar hypothekeren. Want de tekst die na een gedenkwaardige
marathonzitting van 35 uren op 13 Juni door de Kamer werd goedgekeurd, is wel
een eerste vorm van compromis, zonder echter op te houden een potentieel
levensgevaarlijk wapen tegen het vrij onderwijs en de christelijke cultuur te zijn. Het
is gevaarlijker dan ooit: na lang genoeg mild te zijn toegepast om de ogen te
verblinden, kan het op het gepaste ogenblik worden ingezet ‘met het inzicht te doden’.
En welke tribulaties zullen nodig zijn om, in de onbekende politieke constellatie van
morgen, die wet nog op te heffen of onschadelijk te maken, als ze in het Staatsblad
verschenen is?
In ieder geval dient vastgesteld dat de opstandige, ontembare klank Vlaanderen
bij het C.V.D. verdrongen is door die van de wettelijkheid en de orde: zo wordt een
burgerlijke maatschappij steeds een mogelijke prooi voor extremismen die minder
scrupules kennen.
In dit nieuwe perspectief moeten natuurlijk ook de doelstellingen van de Christenen
een ander uitzicht krijgen. De strijd tegen het ontwerp Collard verstevigde de banden
tussen de meerderheidsgroepen: hij prikkelde het anticlericalisme. In het nieuwe
perspectief dient, om tegen de schoolwet in te gaan, eerst de regering ten val gebracht.
Dus was de vroegere tactiek verkeerd. Dus dient nu verdeeldheid tussen de
gegeringspartijen gebracht. Dus moet bijna de schoolstrijd in sordino gevoerd worden
en daarentegen de klaroen geblazen op sociaal en economisch gebied. De meerderheid
maakte een ernstige crisis door n.a.v. de verhoging der werkgeversbijdrage met 1%,
tot oplossing van de financiële moeilijkheden van de ziekteverzekering. Die verhoging,
die niet gepaard ging met de onontbeerlijke hervormingsvoorstellen, werd afgekeurd
door de voornaamste organisaties van werkgevers, middenstanders en landbouwers.
Er was dan ook een sterke liberale tegenstand, die slechts na een drietal weken en
enkele mislukte Senaatszittingen kon worden overwonnen. De Eerste-Minister
beloofde inderdaad in een van die reden waarvan hij het geheim bezizt, dat de nodige
hervormingsmaatregelen zouden worden doorgevoerd, waarna de liberale senatoren
de verhoging goedkeurden. Maar bij de liberale groepen werd de verklaring van dhr
Van Acker met alle passende scepsis onthaald.... Dit vraagstuk kan het
regeringshuishouden nog heel wat moeilijkheden berokkenen.
Hetzelfde is het geval met de belastingverhoging. Niet alleen wordt de
omzetbelasting verhoogd (op een ogenblik dat Nederland en andere landen de hunne
verlagen), maar moesten ook de slachttaks, een reeks invoerrechten en morgen
tenslotte wellicht ook nog de grondbelasting eraan geloven. Dhr Liebaert vult aldus
toch zijn kas door meer indirecte belastingen te heffen. Dit is een kaakslag voor het
socialistische vakverbond dat liever de hoge winsten van de topconjunctuur belast
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zag. Naast de noodzakelijkheid, troepen die weinig op het schoolvraagstuk reageren
toch in de hand te krijgen, spelen deze elementen zeker een rol in de verstrakking
van het A.B.V.V., die tot een ruim sociaal conflict kan leiden. Het A.C.V. staat
trouwens
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langs dezelfde kant, wat de sociale eisen betreft: minimum-uurloon van 20 fr., en verder op de achtergrond - de vijf-dagen-week. Het Verbond der Belgische Nijverheid
wijst deze eisen af, omdat tal van sectoren de conjuncturele voorspoed niet genieten
en niet in staat zouden zijn nieuwe lasten te dragen; daarenboven omdat ons loonpeil,
door dat van onze buitenlandse concurrenten stilaan benaderd, weer omhoog zou
gaan en België's internationale concurrentiepositie opnieuw bemoeilijken. Het V.B.N.
was nochtans accoord om te onderzoeken welke voordelen dank zij de verbetering
der productiviteit konden worden toegekend. Het staat nog niet vast, of het A.B.V.V.
de geëiste - en door de andere organisaties thans minder bestreden - bijeenroeping
van de nationale arbeidsconferentie zal bekomen. Wel staat vast dat de arbeidsvrede
hoe langer hoe minder een zekere verworvenheid is.
De regeling die door de E.G.K.S. inzake de Belgische kolenmijnen werd getroffen,
heeft al tot een interpellatie geleid over het ontnemen van het perequatievoordeel
aan de Limburgse mijnen en de verhoging van de prijs voor huishoudkolen. De
minister verzocht de kolenfederatie, de prijzen te herzien, op straf van toepassing
van maximumprijzen door de E.G.K.S. Fedechar en de Limburgse mijnen zijn dan
ook tegen de beslissing van de E.G.K.S. in beroep gegaan.
Tenslotte dient het uraniumaccoord vermeld dat op 20 Juni tussen België en de
Verenigde Staten gesloten werd. Zonder twijfel zijn de beschikking over een gedeelte
van het erts en de mededeling van gegevens interessante voordelen. Zij nemen echter
niet weg, dat de Belgische zelfstandigheid in deze - nog halfduistere - kwestie van
het kongolees uranium, niet veel meer dan een schoon woord is gebleken.
L. Deraedt

Forum
Nieuwe griffels, slecht geschrift
De Nederlandse dichter Paul Rodenko heeft een bloemlezing van avantgardepoëzie
uitgegeven: Nieuwe griffels, schone leien. Van Gorter tot Lucebert, van Gezelte tot
Hugo Claus1). Nederlanders en Vlamingen bracht hij bijeen, al kent hij de Vlaamse
poëzie vrij weinig. Heeft hij wel getracht deze goed te kennen; waar toch, sinds
Breviarium der Vlaamse lyriek van Marnix Gijsen, bloemlezing na bloemlezing (van
De Ryck en Demedts met name) hem gemakkelijk konden inlichten? En dit verzuimen
van de noodzakelijke informatie is een eerste aanduiding: Rodenko zit ergens vast
in een groep, in partijdigheid, dus in een beperking.
En zeker ook in een theorie. Maar zijn ‘Ter inleiding’ is interessant: en, in verband
daarmee, zijn keuze verantwoord. Avantgardepoëzie noemt hij poëzie van mensen
die, in het totaal gekenterde moderne bestaan, het zintuiglijke in een ander evenwicht
willen. Zij beogen een nieuwe mystieke instelling van geest en ziel; daardoor werken
zij op beeld en symbool, op muziek en klank, zelfs op de bladspiegel van het gedrukte
gedicht. Nieuwe vormen en uitdrukking-en-leven moeten het formalistisch-verdorde
vervangen; achter de steeds meer en verder heersende techniek moet een mystiek
bestaan: ongedwongen, ja onbedwingbare vitaliteit. De oude categorieën en modellen,
met hun sterk-rationele inslag, zijn als uitgedroogde bronnen; maatschappelijk en
1) Ooievaar 8. Daamen, Den Haag, De Sikkel, Antwerpen, 1954, 192 blz.

Streven. Jaargang 8

uitwendig loopt alles te zeer op vaste banen: het innigste en schoonste leven echter,
het ware domein der dichtkunst, vergt een absolute vrijheid! - En Paul Rodenko
groepeert
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dichters die, met zulk een tendenz in zich, zochten en schiepen en iets bereikten.
Poëzie, experiment, wagen, vernieuwen, herscheppen...: de woorden stonden zo
vaak gegroepeerd gebruikt, dat men ze voor onafscheidelijk gaat houden. Wij kunnen,
over de gehele werkelijkheid daarachter, om de beurt K. Jonckheere en Eric van
Ruisbeek aan het woord horen2), of wij kunnen het moeizaam zoeken van P. de Prins
trachten te volgen, naar wat de poëzie worden moet3). Verder ook: het kalmer overzicht
van P. Buckinx4), de verwarde beschouwingen van M. Rutten5), het hartstochtelijk
pleidooi van L. Rens6); daarover handelen, haast in elk nummer van elk literair
tijdschrift, kronieken, essays en besprekingen. De gehele dichtkunst werd een durvend
avontuur; blindelings hollende dichters lieten het lezend publiek reeds ver achter
zich; - wanneer Paul Rodenko dan avantgardepoëzie verzamelt, maakt het de indruk
als zou hij alles bestrijken.
En toch staat zijn opvatting, dunkt ons, precies verkeerd. Niet omdat zij de
vernieuwing in het midden plaatst; maar zij ignoreert het waaruit dier vernieuwing.
De gewijzigde taalvorm maakt, op zichzelf, nooit dichtkunst: hij zou ze eerder
vernietigen; ze herleiden tot vernuft, vermetelheid, excentriciteit, uitwendige
vaardigheid hoe dan ook, tot een spel zonder ziel waaraan men een heilig belang
gaat hechten. Eigenlijk tot een profanerend bedrog van zichzelf en van anderen:
boerenbedrog zo men wil; maar in onze verwarde tijd werkt zulk een ziekte ontzettend
aanstekelijk.
Haast alle culturen en eeuwen beschouwden de dichter als een vernieuwer bij
kenterende tijden als een opvoeder tot het aangepaste bestaan. Novalis noemde hem
‘der transcendentale Arzt’, de beoefenaar van ‘die grosze Kunst der Konstruktion
der transcendentalen Gesundheit’, - en onlangs schreef Hubert Becher in die zin:
‘Der Dichter wird am höchsten stehen, der die Welt nicht blosz verdichtend abbildet,
sondern sie geistig aufbaut’7). Zulke aanhalingen konden we vermenigvuldigen; maar
voor geen gezaghebbend criticus of denker ligt het opbouwen der vormvernieuwing
vooraan: allen beklemtonen het inwendig licht. Zo Pierre Reverdy (om nog twee
getuigenissen te citeren): ‘Le lyrisme apparaît chaque fois que l'auteur se fait une
révélation au dessus de lui-même’, - zo Paul Valéry: ‘Il me semble que l'âme bien
seule avec elle-même, et qui se parle de temps à autre entre deux silences absolus,
n'emploie jamais qu'un petit nombre de mots et aucun extraordinaire’.
Juist het verlegde zwaartepunt en de verkeerde richting nemen, bij het boek van
Rodenko, de waarde weg. Het bevat weliswaar mooie stukken, met smaak gekozen;
want verscheidene kunstenaars zijn niet avantgardist alleen, ook nog dichter. Het
beginsel der keuze echter, naargelang men de vorderende poëzie meer tot een
vormelijk experimenteren herleidt, werkt zelfs schadelijk en verbijsterend door: men
ziet de verzamelaar als een leidende blinde, die met zijn aanhang in de kuil valt. Dan
ontledigt zijn boek de menselijke ziel van haar diep-bevredigend geheim; dan berooft
het velen van de allernoodzakelijkste poëzie, het voedsel voor het leven. In de plaats
2)
3)
4)
5)
6)
7)

In de laatste nummers van Nieuw Vlaams Tijdschrift.
‘Avant-garde-poëzie. De breuk tussen taal en gedachten’ (De Meridiaan 1955, 1, 17-28).
‘De experimentele poëzie’ (Dietse Warande en Belfort 1952, 7, 422-430).
‘Avant-garde of traditie’ (De Vlaamse Gids 1952, 7, 483-493).
‘Vernieuwing van het woord’ (Nieuwe Stemmen 1954, 6, 129-134).
‘Maszstäbe der literarischen Kritik’ (Stimmen der Zeit 1955, 5, 339-345).
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daarvan biedt het, met een benijdenswaardige zelfverzekerdheid, kinderspeelgoed
aan. En wanneer onze tijd zulke appelen voor citroenen koopt, is het een veeg teken.
De eigenlijke poëzie bevat veel bestanddelen: intuïtie en beleving, muziek en zang,
betekenis en inhoud van woorden en zinnen; dat alles, van gedicht tot gedicht,
allerverscheidenst geharmonieerd. De avantgardepoëzie vernieuwt
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ze (voor een deel toch) van uit de primaire associatie, klanken, moderne procédé's
of styleringen, heersende mode en conventie; doch haar vernieuwing acht ze
primordiaal, met verwaarlozing van de onmisbare eeuwige waarden.
Van de onvergankelijke menselijke verhoudingen namelijk: mensen onder elkander,
mensen met God, mensen in de schepping! Die diepste bron van eenieders leven en
vrede; en, in zijn zwoegende strijd, het terugvinden van het geluk! De harmonie,
gespannen en zich herstellend, van alles met alles; het ademen daarin, als in een
levengevende gezondmakende lucht!... Zulke eeuwige waarden, dezelfde voor allen,
worden op andere tijden en plaatsen wel anders ingekleed en ingeleefd; maar hoort
het bij de kunst niet (of ze zou geen kunst meer zijn) deze intens te bewaren, actueel
te kleuren, diep te laten doordringen!
Deze waarden zijn collectief: van familie en medemensen neemt men ze over, van
het voorgeslacht. Ze liggen vooral in de traditie besloten: in dat weelderig gewas dat,
altijd sterk besnoeid, altijd uitgelezen vruchten draagt. En altijd heeft een kunstenaar,
wanneer hij een pregnante boodschap weet te brengen, zich lang daaraan gevoed.
Daarom moet de poëzie zich voeden, om haar delikaatheid nog het meest. Van
overgeleverde wijsheid en collectieve ervaring moet ze uitgaan, of ze loopt verloren.
Ze moet op eerbied voor de evenmens bestaan, op zijn diepste overtuiging en innigste
schat; of ze bewaart geen menselijkheid. En juist die zin voor traditie, voor eerbied
en saamhorigheid, werd door de avantgardepoëzie verbeurd: het is haar ondergang,
gedeeltelijk die van de poëzie zelf. Door de moderne kentering gebiologeerd, haalt
ze alles naar het uiterlijke toe; ze wil prachtig bloeiende planten, maar zonder
vruchtbare grond en zonder wortels. Ze wil het onmogelijke.
Haar drang naar vooruitgang veroordelen we niet; alleen de veruiterlijking ervan.
Haar onderstelling namelijk als zou, bij een nieuwe vorm, de nieuwe ziel der mensen
vanzelf diep herleven! Haar adembenemende wedloop, als zou de actualiteit de
dichtkunst prikkelen en openbaren. De zelfingenomenheid tenslotte, waarmee zij de
rijkste vondsten uit het verleden als waardeloos wegwerpt. Wat eeuwen en millioenen
geduldig bereikten, wil de avantgardist, met zijn twee handen en schrale uren, machtig
overtreffen... Wij veroordelen in haar algemeenheid het euvel van onze tijd: uitwendig
verbazend is ze inwendig leeggelopen. Ze technificeert de poëzie, hoezeer zij tegen
die bedreiging het woord mystiek ook misbruikt.
Doch dit blijft waar: de poëzie moet vooruitgaan. Ze verzwindt weliswaar in het
technische experiment; ze verdort echter ook in de vormelijke stagnatie. Ze ontstaat
aan het hunkeren, wanneer men, met vrede in zich doch in een wereld van zwoegen,
de eigen afstand meet van het volle geluk. Smachtend bemachtigt men geheimzinnige
schatten, telkens onvolkomen en overvloedig. Men grijpt naar het aards paradijs;
zonder het te vatten, heeft men toch iets in handen. Baudelaire schreef reeds: ‘Tout
poète lyrique, en vertu de sa nature, opère fatalement un retour vers l'Eden perdu’,
en André Suarés drukte hetzelfde uit: ‘Tous les grands poèmes, tous ceux qui valent
la peine, sont plus ou moins des quêtes du Graal’. Onder de gehele poëzie leeft dan
een ongeduldig zoeken, een verlangend pogen, een onvoldaan bezitten; zij is de zang
van de reizende aardse pelgrims, die opzien naar de hemel.
En de fout van Paul Rodenko (wij herhalen wat we reeds schreven) is dat hij
consequentie met oorzaak heeft verward. De uitwendige vernieuwing zal volgen uit
het inwendig gepraamd-worden; wie ze op en om zichzelf cultiveert, zet een masker
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op. En haast niets verderft, zo verraderlijk als pose of maskerade, het
geheimzinnig-oprechte leven, met ondoorgrondelijke vreugden en weemoed.
Em. Janssen SJ..
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‘Het geloof van ons Doopsel’
P. Schoonenberg S.J. heeft katholiek Nederland verrijkt met het eerste deel van een
geloofsleer, welke aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis in zes delen
het geheel van de dogmatiek met ‘een zekere volledigheid’ hoopt te behandelen. Het
eerste van de twaalf artikelen: ‘God, Vader en Schepper’ vormt het onderwerp van
de 229 bladzijden, die onlangs verschenen1). Hoofdstuk I handelt over God als de
God van Verbond en geschiedenis, hoofdstuk II over het scheppen Gods, terwijl het
meest uitvoerige derde hoofdstuk (p. 103 vv) onder de titel ‘natuur en genade’
schepping en verbond tegenover elkaar afgrenst om daarna het schepsel ‘mens’: zijn
ontstaan en wezen, zijn oorspronkelijke verheffing en zijn gemeenschapsdrang (aan
het paradigma: man-vrouw) te bespreken.
Het meest markant in dit boeiende geheel is de beslistheid, waarmee de schrijver
het Verbond in het centrum van zijn uiteenzettingen plaatst. Vanuit het interpersoonlijk
en dialogisch handelen Gods wordt geheel de genadewerkelijkheid en tot op zekere
hoogte zelfs het scheppen Gods doorlicht en daarmee in een perspectief geplaatst,
dat vaak verrassend is. Wie een doelbewuste poging wil zien om het gevaar van
‘Verdinglichung’, dat menige katholieke genade-beschouwing bedreigt, te boven te
komen, moet dit boek zeker ter hand nemen. Hij zal bemerken, hoe actueel deze
theologie is, hoezeer doortrokken met bijbelse theologie, en daarmee tevens hoe sterk
het ook de ontwikkelde leek kan aanspreken.
Schr. zegt, dat hij schreef voor ‘allen die het aloude geloof willen belijden in de
wereld van heden’ (p. 7). Reeds in deze formulering beluistert men de tempering,
die aan de drang naar actualiteit wordt gegeven. Het gaat om de moderne mens met
zijn roep om eerlijkheid, zijn ongeduld tegenover allen, die met een vroom gebaar
reële vragen weten te omzeilen, zijn vraag naar het wezenlijke. Maar het gaat tegelijk
om een binnenleiden van deze mens in de wereld van het ‘aloude’ geloof. Lyrische
beschouwingen wil schr. niet geven. Een vlammend essay in één ruk geschreven
moet men van hem niet verwachten. Integendeel, voortdurend is hij op zijn hoede
tegen eenzijdigheid, altijd bezonnen, wikkend en wegend. De richting waarheen hij
werkt, treedt duidelijk naar voren doch op een wijze, die getuigt van een waarachtige
katholiciteit, welke de begrenzingen van alle ‘anti’ - anti-reformatie; anti-scholastiek;
anti-leergezag - steeds weer wil te boven komen in een synthese, die geheel de volheid
van het geloofsbeleven van de Kerk der eeuwen tracht te plaatsen.
De drang naar ‘herbronning’ welke in dit verband de huidige theologie kenmerkt,
is overal in dit boek te bespeuren. Met name wordt steeds weer getracht bijbels te
theologiseren. Ik denk dat niemand op het ogenblik in staat is de bestaande spanningen
tussen het schriftuurlijke denken en het gebruikelijke systeem der dogmatische
theologie geheel te boven te komen. P. Schoonenberg toont zich echter een
dogmaticus, die eerlijk en goed voorgelicht de afstand tracht te verkleinen. Hij heeft
daar veel voor over. Ofschoon het eerste geloofsartikel uitdrukkelijk over God de
Vader spreekt, wordt geheel de behandeling van de Triniteit uitgesteld tot de volgende
delen, wanneer God in de zending van de Zoon en de H. Geest zich in zijn
Drie-eenheid openbaart. Dezelfde voorrang van het heilshistorische blijkt uit de
1) Dr P. Schoonenberg S.J., Het Geloof van ons Doopsel, Gesprekken over de apostolische
geloofsbelijdenis. Deel I: God, Vader en Schepper, Het eerste geloofsartikel. - Malmberg,
's-Hertogenbosch, 1955.
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gekozen volgorde: omdat God zich aan Israël eerst openbaarde als de God des
Verbonds, die de geschiedenis van zijn volk leidt, krijgen deze themata een
behandeling vóór de scheppende activiteit Gods. Schr. weet zeer wel, hoe reeds de
Bijbel in zijn huidige samenstelling andersom te werk gaat en ziet zich in zijn laatste
hoofdstuk gedwongen dit toch zelf ook te doen, maar het feit, dat in Israël de God
van het Verbond zich pas daardoor en daarna als
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de God der wereld heeft doen kennen, is voor hem beslissend. Deze
Oud-Testamentische categorieën bepalen ook het Godsbeeld, zoals dit in het eerste
hoofdstuk wordt getekend. Op het voetspoor van de wegen, welke ten onzent P.
Renckens S.J. gewezen heeft, wordt bij God als Schepper Gen. 1 en bij de behandeling
van de mens in hoofdstuk 3 Gen. 2 uitvoerig besproken - overigens met een zeer
lichtgevende en beachtenswaardige toespitsing op blz. 169! Bij dit alles gaat het schr.
zeker niet om een afwijzen van de waarde van het speculatief theologisch denken ik zou eerder zeggen: au contraire - doch om een coördineren en integreren van de
data der bijbelse theologie binnen het geheel van de dogmatiek. Men bemerkt dit
zeer duidelijk in de afgewogen en voorzichtig tastende methode van werken, die
bovenal het laatste hoofdstuk kenmerkt. Natuur en genade worden daar als schepping
en verbond tegenover elkander geplaatst en tegelijk in hun innerlijke betrokkenheid
op elkander belicht. Bijbelse gegevens over het verbond, wijsgerige tendenzen rond
het woord en het co-esse, kerkelijke uitspraken en speculatief-theologische stellingen
worden allen benut om een rijk en gevarieerd beeld te ontwerpen, dat allerlei
misvattingen en vergrotingen kan rechtzetten. Ik heb niet de indruk, dat hier tenslotte
het beslissende woord gesproken wordt - maar wie kan dit wel op dit zo netelige
terrein van de verhouding tussen het bovennatuurlijke en de natuur? Maar zeker blijkt
duidelijk, hoe verhelderend de consequente doorvoering van de verbondsnotie juist
op dit terrein kan werken.
Schr. zal wel allereerst door kloosterlingen, priesters en priesterstudenten gelezen
worden. Uitdrukkelijk bedoelt hij zijn boek echter evenzeer voor leken. Het dankt
zijn ontstaan aan een cursus voor Amsterdamse katholieke intellectuelen. Het is
geschreven onder de drang van de noodzaak dat ook leken het geheel van de theologie
leren doordenken: niet alleen, omdat schr. dit terecht voor hen zelf zo noodzakelijk
acht doch ook, omdat de theologie de leek nodig heeft, ‘zo niet als specialist dan
toch zeker en zeer dringend als gesprekspartner’. Het boek veronderstelt dan ook
geen enkele vakkennis, wel echter een zekere mate van algemene ontwikkeling,
opdat men smaak kan hebben in de lang niet altijd even eenvoudige gedachtegangen,
die het onderwerp vraagt. Het is een studieboek, dat om nauwkeurige lezing vraagt.
Ik durf te zeggen, dat wie de interesse en doorzettingskracht, welke daarvoor nodig
zijn, weet op te brengen, zeker niet teleurgesteld zal heengaan.
Malmberg gaf in opdracht van het katechetisch centrum het boek keurig maar wat
schools uit. Dat klopt ook wel met de wijze van behandeling. Schr. zegt, dat hij in
gespreksvorm wil spreken. In feite openbaart hij zich veeleer als de geboren docent,
die alles zo nauwgezet mogelijk uitdrukkelijk in zijn verband wil zetten. Deze
didactiek doortrekt geheel het boek, m.i. meer dan in een geschreven verhandeling
nodig is. De poging om de wat disparate veelheid van onderwerpen, welke ter
behandeling komen, telkens weer glad te trekken, heeft trouwens iets kunstmatigs.
Zij kan een zekere indruk van rommeligheid niet geheel wegnemen evenmin als de
noodzaak, waarvoor de lezer meerdere malen zal komen om zich uitdrukkelijk te
realiseren, waar we eigenlijk ons in de gang van het gehele betoog precies bevinden.
De komende delen zullen ons moeten leren in hoeverre de betrekkelijke
volledigheid, welke de schrijver nastreeft, zal gerealiseerd worden. Het symbolum
opent met ‘ik geloof’. Schr. wijdt daaraan een enkele pagina in de inleiding (blz.
10-13). Het onderwerp moet hem ongetwijfeld sterk liggen maar ik hoop, dat hij
gelegenheid vindt dit in het vervolg nog eens iets uitdrukkelijker en uitvoeriger te
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bewijzen. Ook op het geheel van het universum en de plaats van de mens daarbinnen
zal misschien in de komende delen nog worden ingegaan. Tenslotte: zou het niet
dienstig zijn om de lezer ook iets mee te delen over de geschiedenis van de
geloofsbelijdenis, die als leidraad voor het geheel werd gekozen?
J.A.M. Weterman
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9e Nederlands-Belgisch Historisch Congres. 26-27 Mei 1955
Dit jaar werd het jaarlijks congres van de Noord- en Zuidnederlandse
geschiedkundigen gehouden te Nijmegen. Zoals bekend is, vergaderen jaarlijks een
twintigtal historici uit het Noorden en even zoveel uit het Zuiden, meest professoren
of docenten aan hogescholen, in een Nederlandse of Belgische universiteitsstad.
Ditmaal was Nijmegen gekozen omdat het, ongeveer aan de beurt zijnde, dit jaar
ook de 1850e verjaring viert van zijn verheffing tot stad door keizer Trajanus.
Op de vooravond van het congres werd het dertigtal congressisten namens de
universiteit ontvangen in de lounge van Restaurant Normandie. Prof. Dr L.J. Rogier,
dit jaar rector magnificus der R.K. universiteit en voornaamste organisator van het
congres, verontschuldigde de universiteit dat ze, om verscheidene redenen, de historici
niet in haar eigen lokalen kon laten congresseren, al heeft het samenkomen in grote
restaurants, meende hij, ook wel voordelen.
Op 26 Mei werd de eerste zitting door de voorzitter Prof. Dr J.A. Van Houtte
geopend. De eerste spreker, Dr R. Van Caenegem, assistent van Prof. Ganshof van
de universiteit te Gent, en die zo pas een merkwaardige studie publiceerde over de
geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de 11e tot de 14e eeuw, sprak over
de vervolging ex-officio bij de Middeleeuwse rechtbanken. Onder de Merowingers
en Karolingers hing het, in geval van onrecht of misdaad, van het slachtoffer of zijn
verwanten af, of er een proces aanhangig werd gemaakt. Dit verandert echter in latere
eeuwen. Bij de ‘deurgaende waerheid’ moeten de mannen van de streek, vooral
wanneer er sprake is van het schenden van de grafelijke vrede, als aanklagers optreden.
In bepaalde gevallen zijn het slachtoffer en zijn verwanten verplicht een aanklacht
in te dienen, ofwel moet de burgemeester voor de vervolging instaan. Dat zijn echter
nog zijdelingse wegen. Pas met Filips van den Elzas, die kranige graaf uit de 12e
eeuw, wordt een ambtelijke, publieke vordering ingesteld, en nu zijn de schepenen
verplicht een rechtsgeding te beginnen, alsof er een aanklacht ware geweest. Spreker
merkte terecht op, dat Vlaanderen hierin niet enkel de andere Lagelandse
vorstendommen van Friesland tot Brabant, maar ook Duitsland en Frankrijk voor
was, en enkel door het krachtig bestuurde Engeland werd vooraf gegaan. Waar de
vorst over grote macht beschikte, stond hij persoonlijk in voor de vrede en de
ambtelijke vervolging van misdaden; slechts waar de orde onvoldoende werd
gehandhaafd, verspreidde zich de godsvrede. In de vinnige discussie kon de spreker
zijn stellingen nagenoeg handhaven, al bleek dat de kerkelijke rechtbanken reeds
vroeg tot ambtelijke vervolging verplicht waren.
Daarna kreeg Dr F.W.N. Hugenholtz van de universiteit van Leiden het woord.
Op luimige toon gaf hij een zeer gedegen uiteenzetting over de slag bij het Manpad
(1304), en hetgeen de geschiedschrijvers ervan hebben gemaakt. Voor
Zuid-Nederlanders zal het niet overbodig zijn te vermelden dat in Noordnederlandse
schoolboeken deze slag, waar de Hollanders onder leiding van Witte van Haamstede
de Vlamingen bloedig zouden hebben verslagen, met nationale trots verteld wordt.
Prof. Niermeyer schreef in de Algemene Geschiedenis der Nederlanden: ‘Witte van
Haamstede, het Manpad zijn klanken die een snaar in elk Hollands hart doen trillen’.
Nu toonde Dr Hugenholtz afdoend aan, dat de slag niet vóór 1440 bij enige
geschiedschrijver te vinden is, en dat de localisering bij het Manpad ten Zuiden van
Haarlem pas in 1490 voor het eerst opduikt. Interessant was zijn uiteenzetting van
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het ontstaan en de groei van de legende. Uit zijn exposé volgde tevens dat in de 15e
eeuw het locaal nationaal gevoel in Holland het verhaal van het Manpad niet alleen
verzon maar ook sentimenteel wist te kleuren. In de discussie bleek dat geen eigenlijke
bezwaren tegen deze visie kunnen worden ingebracht, ofschoon de aanwezige Prof.
Niermeyer de zo duurzame traditie van een slag bij het Manpad nog niet definitief
naar het rijk der legende wilde verwijzen.
Vervolgens gaf Dr H.J.H. van Buchem, directeur van het Rijksmuseum G.
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M. Kam, in het museum zelf een beknopt en helder overzicht over Oud-Nijmegen.
De stad was een belangrijk centrum ten tijde van de Romeinen, en genoot zelfs de
eer om van 70 tot 105 het Tiende Legioen te herbergen. Toen dit werd weggenomen,
kregen de bewoners van Nijmegen het Romeins burgerrecht. Uit de bodem zijn
talrijke vondsten, vooral aarden vaatwerk maar ook bronzen voorwerpen te voorschijn
gekomen. Vroeger behoorden deze aan drie instanties: het rijksmuseum, de stad
Nijmegen en het Canisius-college. Door een gelukkige regeling zijn nu alle
voorwerpen op een zeer oordeelkundige en keurige wijze in het Rijksmuseum G.M.
Kam tentoongesteld.
Na de lunch ging het per autocar naar Elst. Onder de stoere Gotische kerk werden
bij de wederopbouw na de verwoestingen van de laatste oorlog, opzienbare
ontdekkingen gedaan. Men vond er n.l. een oude Romeinse tempel, door de Romeinen
voor de Bataven omstreeks 50 van onze tijdrekening gebouwd; deze tempel werd
later nog met een peristylium omgeven en vormt veruit het mooiste voorbeeld van
vroege tempelbouw in deze Noordelijke gewesten. Op dezelfde plaats, waarschijnlijk
omdat ze als sacraal gold, verrees in de Middeleeuwen een Romaanse kerk, van iets
kleiner afmetingen, die later op haar beurt moest wijken voor de huidige Gotische
kerk. Drs Bogaarts, die aan het einde van dit jaar een doctoraal proefschrift over deze
opgravingen zal verdedigen, gaf ons in een boeiende inleiding een overzicht van de
vondsten en van de gerezen problemen, en bevredigde iedereen door zijn critische,
evenwichtige besluiten.
Een rondrit door de omgeving van Nijmegen, o.a. door Berg en Dal met zijn mooie
vergezichten onder een stralende Meihemel, bracht de nodige ontspanning en
vrolijkheid na het zware studiegedeelte van de dag.
Op 27 Mei werd, onder voorzitterschap van Mgr Prof. Dr R.R. Post, de tweede zitting
ingezet door Prof. Dr L.G.J. Verberne, hoogleraar te Tilburg en te Nijmegen, met
een referaat over L.G. Visscher en zijn Historisch Tijdschrift. Terwijl hij handig met
zijn steekkaarten wist te manoeuvreren, sprak de causeur op geestige, originele, vlotte
manier, in het genre van: ‘Een Britse kogel maakte Gerard Visscher tot wees’, of
‘hij was een leerling van zichzelve’. Lodewijk Gerard Visscher werd in 1817 door
Koning Willem I te Brussel tot belastingambtenaar aangesteld, maar in 1826 benoemd
tot professor aan het Filosofisch College te Leuven. Voldoende bekend is dat Visscher,
zelf een vurig partijganger van de Aufklärungsideeën, deze hier ook in de geesten
van de seminaristen moest inprenten; maar weinigen wisten dat de tweede bedoeling
van koning Willem I bij de aanstelling van Visscher te Leuven was, zijn taal- en
onderwijspolitiek hier te steunen. Na de scheiding in 1830, die Visscher altijd bleef
betreuren, werd hij professor te Utrecht. Van 1840 tot 1842 gaf hij er het Historisch
Tijdschrift uit, enigszins in het spoor van de historische roman die toen bloeide,
waarin hij bleef ijveren voor ‘de eenheid van onze roemruchte Zeventien’, en bleef
schrijven over ‘het Belgisch deel van ons vaderland’. In zijn tijdschrift verzamelde
hij alles wat de Vlaamse beweging aanging, en keerde zich zowel tegen het
klein-Hollandisme als tegen het franskiljonisme. Ten slotte wees Prof. Verberne er
nog op dat Noord-Brabant in 1815 van nature aangewezen was om de rol van
bemiddelaar tussen Noord en Zuid te spelen, om zo gaandeweg een eenheid tot stand
te brengen; maar deze generaliteitslanden bleken tegen deze taak niet opgewassen,
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omdat zij in de vorige eeuwen steeds door Holland in de hoek waren geduwd. De
discussie wees uit, dat de mannen die in 1815-1830 een actief aandeel hadden gehad
in de taalpolitiek van de koning, na de scheiding van 1830 nog maar weinig voor
een toenadering tussen Noord en Zuid hadden meegewerkt.
Als laatste referent trad Dr J. Andriessen S.J., lid van het Ruusbroec-genootschap,
op met een lezing over pamflet, kansel en college, als factoren van de vervreemding
tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in de eerste helft van de 17e eeuw.
De spreker promoveerde onlangs aan de universiteit van Leu-
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ven op een proefschrift waarvan het zo even aangegeven onderwerp een onderdeel
uitmaakt. Dat de protestantse en de katholieke reformatie factoren van vervreemding
zijn geweest tussen Noord en Zuid is sedert lang bekend. Het interessante van deze
spreekbeurt was echter dit in concreto meer bepaaldelijk betreffende de Jezuïeten
aan te tonen. De Jezuïeten Bevernage en Gouda gingen op de kansels te Gent en te
Antwerpen hevig te keer tegen het protestantisme en werden beluisterd door
protestanten uit het Noorden, hetgeen dan aanleiding gaf tot mondelinge of
schriftelijke controversen. Costerus, J.B. David en anderen schreven heftige pamfletten
tegen de remonstranten, waarin naast hun afkeer voor de ketterij ook schampere
persoonlijke aanvallen gevonden werden. Al trachtte de Generaal uit Rome zijn
ordeleden gematigdheid en mildheid in te prenten, lieten dezen zich al te vaak door
hun temperament te ver meeslepen. Zij identificeerden gemakkelijk Holland met de
ketterij, en verwaarloosden daardoor de zeer talrijke katholieken die nog in het
Noorden woonden. Op de colleges ten slotte sprak uit de toneelstukken dezelfde
geest. Een typisch geval is wel de pennetwist die de Antwerpse rhetorici voerden
met de studenten van de universiteit van Leiden, waarbij de jeugdige overmoed
gelegenheid vond zich in overeenkomstige scherpe bewoordingen te uiten. De spreker
besloot dat kansel, pamflet, en college zeker de scheuring in de gemoederen hebben
doen doordringen, en daardoor mede een aanleiding werden tot het ontstaan van een
Rooms-Spaans en een Nederlands nationaal bewustzijn; al waren er ook
toenaderingselementen, o.a. door de betrekkingen van katholieken uit het Zuiden
met katholieke humanisten en kunstenaars uit het Noorden. In de discussie maakte
Prof. Rogier een belangrijke opmerking door erop te wijzen dat de Jezuïeten die in
het Noorden werkten, van af 1600. wellicht omdat verscheidene hunner met
regentenfamilies verwant waren, een onderscheid maakten tussen katholiek zijn en
trouw blijven aan de Spaanse koning, iets wat de seculiere geestelijken eerst decenniën
later wilden doen.
Bij de ontvangst op het stadhuis wist de stadsarchivaris Dr De Jong ons eerst te
boeien door een synthetisch overzicht van de hele Nijmeegse geschiedenis en vooral
van het stadhuis. Nijmegen was in de 16e eeuw een fel omstreden stad en werd in
de 17e eeuw tot een vestingstad omgebouwd. Dit bezorgde haar de eer de vrede van
1678 binnen haar muren te zien tekenen. De vestingmuren werden door Napoleon
afgebroken, maar daarna weer opgebouwd. Pas na 1870 werden ze voor goed gesloopt,
en nu kon de stad zich definitief beginnen uit te breiden. Dit heeft echter meegebracht
dat het huidige Nijmegen de indruk wekt van een tuinstad.
Daarna sprak de burgemeester, dhr Ch. Hustingx ons toe, en vermelde met gerechte
trots dat Nijmegen dit jaar haar 1850-jarig bestaan viert, iets wat geen stad in
Nederland of België kan doen. Na de enorme verwoestingen van de laatste oorlog,
is nu na tien jaar hard werken de stad stilaan weer presentabel geworden.
Na de receptie bood het gemeentebestuur van Nijmegen aan de congressisten een
eenvoudige, zoals de burgemeester het noemde, of beter een imperiale lunch aan,
zoals Prof. Van Houtte in zijn dankwoord namens de Belgische histori het uitdrukte.
Als wij op dit jaarlijks congres, dat als het ware de polsslag van de samenwerking
tussen historici van Noord en Zuid, is geworden, terugblikken, kunnen wij slechts
constateren dat het onder alle opzichten geslaagd is. De vier spreekbeurten gingen
over Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd, over politieke, institutionele, militaire,
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culturele en godsdienstige geschiedenis, en alle vier, wat wel uitzonderlijk is,
behandelden een onderwerp dat op Noord en Zuid betrekking had. Als keuze van
referaten heeft men zelden een dergelijke gunstige combinatie gevonden. Ten slotte
moeten wij met nadruk wijzen op de royale ontvangst die ons te beurt is gevallen;
deze is vooral te danken aan de hoofdorganisator Prof. Dr L.J. Rogier, rector van de
universiteit, en aan het gemeentebestuur van het jubilerende Nijmegen.
Dr M. Dierickx S.J.
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Boekbespreking
Godsdienst
Otto Karrer, Augustinus. Das Religiöse Leben. Gesammelte Texte mit
Einleitung. - Ars Sacra, München, 1954, 382 pp.
Otto Karrer heeft voor de moderne lezers teksten van Augustinus rondom de themata
van het geestelijk leven gegroepeerd. Een sobere inleiding waarin het leven van de
heilige wordt verhaald en zijn wereldbeeld geschetst, gaat aan deze verzameling
vooraf. Dit werk wil niet wetenschappelijk zijn. Het is bestemd voor de christen van
deze tijd. Het doel van deze publicatie zou het best kunnen omschreven worden met:
wat betekent de prediking en het voorbeeld van Augustinus. - nu, in mijn leven, in
mijn opgang naar God?
A.L. Vandenbunder

B. Vandenberghe, O.P., Saint Augustin et le sens du péché (Coll. Etudes
Religieuses). - La Pensée Catholique, Brussel, 1954, 61 pp.
Dit boekje doet de lezer goed. Augustinus, de grote zondaar en de grote heilige, toont
ons de opgang uit de zonde naar God, langs de weg van liefde en nederigheid. Vele
teksten van de Kerkleraar zijn in de verhandeling opgenomen, en verscheidene
gedichten van Verlaine, die in de schildering van zijn geestelijke ellende Augustinus
zo nabijkomt, doen de moderne klank van de eeuwenoude Confessiones nog beter
uitkomen.
A.L. Vandenbunder

F. Cayré, La contemplation augustinienne. Principes de Spiritualité et de
Théologie (Bibliothèque Augustinienne). - Desclée de Brouwer, Brugge,
1954, 287 pp., Fr. 105.
Geen groter gezag wellicht om over de contemplatie bij Augustinus te schrijven dan
F. Cayré. Heel deze studie steunt op de teksten, en vooral op twee werken: de
Confessiones en de De Trinitate. Na vroom en inlevend mediteren van Augustinus'
geschriften komt de auteur tot volgende omschrijving van diens contemplatie: une
haute conformité intérieure de l'âme au Dieu qui vit en elle par la grâce et la charité
(266). De stijl van de schrijver is zeer helder en vloeiend. Aanbevolen.
A.L. Vandenbunder

Guiseppe Ricciotti, Leven van Jezus. - Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1955, 2de druk, 820 pp., f 12,50.
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Het welbekende meesterwerk van Ricciotti, is niet alleen in deze uitgave in de nieuwe
spelling overgebracht, maar heeft ook op verschillende plaatsen van de bewerking
correcties ondergaan. Het formaat is hanteerbaarder dan de vroegere grote uitvoering.
Een waardevol boek.

Dr H. Kunkel, Het heilig Misoffer... in beeld (Christen Levensbeeld, 1). Liturgisch Centrum, Keizersberg, Leuven, 1955, 26 × 19 cm, 140 pp.,
waarvan 134 photo's, boekvorm Fr. 175, mapvorm Fr. 195.
Dit prachtig album wil de lezer helpen zijn diepste wezen naar het beeld van de
geslachtofferde Christus te boetseren. Honderdvijfendertig platen brengen ons tot
bij het grootste aller mysteries: het Heilig Misoffer. Ieder moment van deze heilige
handeling wordt aldus den gelovige in een vrome meditatie onder de ogen gebracht.
Een ideaal geschenk zowel voor de jonge als voor de volwassen christen. Een uiterst
geschikte inleiding voor de zoeker die ons heilig geloof van binnen uit wenst te
benaderen.
André Vandenbunder

Romano Guardini, Die Mutter des Herrn. - Werkbund-Verlag, Würzburg,
1955, 86 pp., geb.
Dit kort maar waardevol boekje is geen mariologisch tractaat en evenmin een eigenlijk
Marialeven. Het is een ontwerpschets voor een leven van Maria, dat dichter bij de
H. Schrift zou aansluiten (speciaal bij de Oud-Testamentische context waarin Maria
gevat staat) en groter soberheid en theologische waarschijnlijkheid zou nastreven.
Wat hij aldus beschrijft kunnen we met zijn eigen woorden het best als een
‘theologische Psychologie’ (81) betitelen. Op dat terrein is Guardini thuis, en hij
geeft dan ook zeer behartenswaardige beschouwingen ten beste. Zijn interpretatie
van Maria's besluit tot maagdelijkheid kunnen we echter niet aanvaarden; ze lijkt
ons exegetisch wankel en in strijd met een unanieme traditie.
L. Monden
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Dietrich von Hildebrand, Het huwelijk. - St. Pietersabdij; Desclée de
Brouwer, Brugge, 1955, 76 pp., Fr. 45.
Het werkje ‘Die Ehe’, dat hier in een tweede druk aan het Nederlandse publiek wordt
aangeboden, werd reeds in het jaar 1929 geschreven. Deze hymne op het christelijk
huwelijk won spoedig een verdiende wereldfaam. De verliefdheid en de echtelijke
liefde, haar plaats in het huwelijk en de verheffing van dit laatste tot sacrament
worden in enkele bladzijden geanalyseerd. Doch men mist in deze studie de
dogmatische vastheid en helderheid die een jaar later in ‘Casti Conubii’ zo duidelijk
naar voren komen. De toon is niet steeds bezonnen en heel wat beweringen zijn nogal
opgeschroefd.
A.L. Vandenbunder

James Brodrick, Saint François Xavier 1506-1552, trad. J. Boulangé et
Ch. Lambotte. - Edit. Spes, Parijs, 1954, 534 pp., Fr. Fr. 1200.
Wij verwijzen naar de bespreking van de nederlandse tekst in KCT-Streven, december
1953, p. 283 en naar de uitvoerige kroniek, gewijd aan het engels origineel, ibid.,
februari 1953, pp. 478.
J. Kerkhofs

Angel Valtierra, S.J., El santo que libertó una raza. San Pedro Claver S.J.
esclavo de los esclavos negros. Su vida y su época (1580-1654). - Imprenta
nacional, Bogota (Columbia), 1954, XXI-098 pp., doll. 4.
Pedro Claver, in 1580 in Catalonië geboren, werd op aanraden van de heilige broeder
Alonso Rodríguez, missionaris in de nieuwe wereld. Gedurende 38 jaar werkte hij
in Cartagena (Columbia), waar de slavenschepen een millioen negers aanbrachten.
Die uitgestotenen, die onderweg vele van hun gezellen hadden zien omkomen, en
ziek en vuil aan wal kwamen, werden er opgewacht door de liefdevolle en behulpzame
Pedro Claver. Is het wonder dat die arme negerslaven gewonnen werden en zich in
massa lieten dopen: Claver zou 300.000 doopsels hebben toegediend. Toen hij stierf
op 8 September 1654 kwam heel Cartagena, blank en zwart, in beroering. In 1888
werd hij samen met zijn goede vriend Alonso Rodríguez en met onze Jan Berchmans
heilig verklaard. In 1896 werd hij tot patroon van alle negermissies aangesteld.
Bij het derde eeuwfeest van zijn afsterven heeft een bekende Jezuïet van Columbia,
directeur van twee tijdschriften, een merkwaardige biografie van de heilige
geschreven. Lange jaren heeft hij opzoekingen gedaan in de archieven van Colombia,
Spanje, Italië en andere landen. En nu schenkt hij ons in een levendige stijl met sterke
zeggingskracht, een critisch verantwoorde en tevens ontroerende levensbeschrijving
van de heilige ‘die een ras bevrijdde’. Aan de eigenlijke biografie (pp. 1-579) heeft
de auteur, in samenwerking met andere historici een studie toegevoegd over de ‘tijd’,
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de eerste helft van de 17e eeuw, die vele geschiedschrijvers zal interesseren. Talrijke
platen en kaarten illustreren de tekst, maar een register ontbreekt.
Van deze merkwaardige biografie zijn een Engelse en Franse vertaling in
voorbereiding, de Nederlandse bewerking zal hopelijk nog dit jaar verschijnen.
M. Dierickx

Thomas Merton, L'exil s'achève dans la gloire. La vie de Mère M.
Berchmans. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1955, 218 pp., 10 pl., Fr. 87.
Het veelgelezen boek van Thomas Merton, dat eerst in een Nederlandse vertaling
uitkwam, is nu ook in het Frans verschenen onder de titel ‘L'exil s'achève dans la
gloire’. Voor de uitvoerige bespreking verwijzen wij naar K.C.T.-Streven, Jaarg. III,
nr. 10, Juli 1950, bladz. 435.

Chan. Mazerat, Un pauvre prêtre comme les autres, l'abbé Barba (Coll.
Le Rameau). - La Colombe, Parijs, Presses de Belgique, Brussel, 1955,
158 pp., Fr. 72.
Deze biografie van een diep-vroom en veelbelovend geestelijke, die zijn leven wilde
wijden aan de heiliging van zijn broeders in het priesterschap te Parijs en als
professor-overste der Franse seminaristen van een duitse Oflag stierf, is bedoeld voor
seminaristen en jonge priesters. De schrijver, directeur van het ‘oeuvre des vocations
de Paris’ toont hun de buitengewone mogelijkheden die een ‘gewoon’ priesterleven
biedt tot heiliging in het apostolaat.
J. Kerkhofs

Anton Albert, Gesalbt und gesandt. Erwägungen für Priester. Herder-Verlag, Freiburg i/Br., 1955, 132 pp., geb. DM. 4,80.
Ook priesters lopen gevaar de waarde en de heiligheid van hun levenstaak stilaan in
de sleur en de oppervlakkigheid van het alledaagse te zien ondergaan. In
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de korte, op zichzelf staande hoofdstukken van dit boek wordt hun een reeks oprechte,
vrome overwegingen aangeboden die getuigen van rijke ervaring en inzicht in de
moeilijkheden van de naoorlogse zielzorg. De schrijver is immers vertrouwd met de
zeer uitzonderlijke omstandigheden van de Diaspora in Duitsland. Ondanks deze
concrete aanpassing sluiten de overwegingen toch zeer nauw aan bij de H. Schrift
en het leven van Christus. Ze munten uit door radikale openhartigheid en eenvoudige
vroomheid.
J. Crick

R.-L. Oechslin, O.P., Louis de Grenade, ou rencontre avec Dieu. - Edit.
du Rameau, Parijs, 1954, 168 pp., Fr. Fr. 700.
L. v. Gr. is in het aan mystieke schrijvers reeds zo rijke Spanje van de XVIe eeuw
één van de grootmeesters van de spiritualiteit. Het eerste deel van deze studie is
gewijd aan het leven van de heilige dominicaan in zijn bewogen tijd: tegenover de
formalistische verstarring van de godsdienst zocht de vroomheid in heel Europa naar
vernieuwde innerlijkheid, doch niet altijd langs orthodoxe wegen. Tijd van het
Erasmiaans humanisme, maar ook van de Lutheraanse negatie van het uiterlijke, van
het Spaans illuminisme. L. v. Gr., ongeacht zijn persoonlijke heiligheid en de hoge
ambten die hij bekleedde, ondervond ook verdachtmakingen, veroordelingen en
eerherstel. In het tweede deel wordt zijn gebedsleer uiteengezet, sterk verwant met
de Nederlandse in de beklemtoning van de inkeer. Door haar gezonde spiritualiteit,
steunend op S. Thomas' lering, kan zij ook thans nog dienen als leidraad voor een
echt gebedsleven; ook in onze tijd immers wordt de groei van het gebedsleven al te
vaak bedreigd met verlamming in de overwoekering van een ascetische wilsathletiek.
A. Deblaere

W. Schamoni, Het werkelijke gezicht der heiligen, vert. door Judith
Boosman. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1955, VIII-360 pp., talr. foto's,
ing. Fr. 220, geb. Fr. 260.
In aansluiting bij de luxueuse foto-albums over Franciscus van Assisië en Pius X,
die dezelfde uitgeverij ons schonk, beantwoordt ook deze verzameling afbeeldingen
van heiligen aan de moderne drang naar authenticiteit en onmiddellijk contact met
de werkelijkheid van mensen en dingen. De auteur heeft met eindeloos geduld van
122 heiligen uit alle perioden van de kerkgeschiedenis de meest objectieve weergave
van hun gelaat opgezocht. Het resultaat was een unieke collectie dodenmaskers,
muurschilderingen, mozaïeken, tekeningen en foto's, die ons de heiligen voorstellen
in hun eenvoudig menselijk voorkomen, zonder aureool, maar niettemin vol vein
Gods mysterie.
Een uitvoerige studie over ‘Heiligen, Heiligheid en Heiligverklaring’ en over de
methodiek gebruikt bij het opzoeken der afbeeldingen leidt de niet deskundige lezer
in op de behandeling der afzonderlijke portretten. Een korte levensschets vergezelt
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iedere volblad-foto. De 31 bijgevoegde handschriftfragmenten vormen grafologisch
waardevol materiaal om het karakter van de heilige schrijvers wetenschappelijk te
omschrijven.
Deze Nederlandse uitgave onderscheidt zich van de Duitse, Amerikaanse, Engelse
en Spaanse door de toevoeging van een aantal nieuwe portretten van onlangs
gecanoniseerde heiligen. Jammer genoeg sloop een taalfout juist de titel binnen, die
beter zou luiden: ‘Het ware aangezicht’. Ook de vertaling lijkt soms wat hortend en
weinig soepel. Dit belet niet dat de uitgever alle lof verdient voor de verzorging van
dit rijke werk.
J. Kerkhofs

Mgr Dr W.M.J. Koenraadt, Prof. Mr J.C.P. Oomen, Prof. Dr L.J.W. Smit,
Verklaring van de Katechismus der Nederlandse bisdommen. Dl. V. L.C.G. Malmberg, 's Hertogenbosch, 1954, VII-372 pp., p.d. f 8,90, geb.
f 11,40.
Dit vijfde deel behandelt de lessen XXXV t/m XLIII van de Katechismus, d.i. Biecht,
H. Oliesel, Priesterschap en Huwelijk; bovendien lessen over Aflaten en
Sacramentaliën. De behandeling ook van deze onderwerpen verdient niets dan lof.
Bijzonder de lessen over de Biecht zijn naar onze smaak zeer geslaagd.
Bewonderenswaardig is de hardnekkigheid, waarmee de schrijvers geen enkel
probleem uit de weg gaan; weldadig de rustige wijze, waarop zij in meerdere
momenteel soms hevig besproken kwesties positie kiezen. Deze nieuwe verklaring
van de Katechismus wordt beslist een prachtwerk, dat ook de leidinggevende leken
zeer wordt aanbevolen. Zij zullen er hun geloofskennis op voortreffelijke wijze mee
kunnen verdiepen en een antwoord vinden voor vele vragen, die momenteel onder
katholieken leven. Zij behoeven niet bang te zijn: de wijze, waarop een en ander
wordt uiteengezet, zal hun beslist aan-
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spreken. Het zou ons zelfs niet verwonderen, wanneer het hen zonder meer zou
boeien. Een voorstel in verband met de afwerking, die thans in zicht is: zouden de
auteurs zich de moeite willen nemen om een register toe te voegen (desnoods aan
het laatste deel), zodat de vele vaak actuele problemen, die behandeld worden,
gemakkelijk zijn terug te vinden? De kostbare inhoud van dit werk zal deze arbeid
volledig lonen.
S. Trooster

J.-A. Jungmann, S.J., Catéchèse. Objectifs et méthodes de l'enseignement
religieux (Cahiers de Lumen Vitae, 6). - Lumen Vitae, Brussel, 1955, X-290
pp., Fr. 120.
Jarenlange studies veroorloven de beroemde theoloog de ervaring van de Kerk op
het gebied van jeugd-catechese in dit ‘handboek voor de catechist’ genuanceerd
uiteen te zetten. Hij slaagt erin op sobere wijze het dogmatisch inzicht in het kerygma,
het hernieuwd liturgisch en bijbels leven, de recente verworvenheden der
jeugdpedagogie en de diverse strekkingen der catechetische scholen voortdurend te
betrekken op de onmiddellijke praktijk. Zo werd dit theoretisch uitzonderlijk rijke
en evenwichtige boek een instrument dat de catechist zelf afstemt én op de Goddelijke
Pedagoog én op zijn gehoor.
De waarde van het programma wordt theologisch en psychologisch gekeurd; de
algemene en speciale methodologie wordt tot in details bestudeerd. En telkens houdt
Jungmann rekening met het leeftijdsverschil dat het godsdienstonderricht zo uitermate
differencieert.
De uitgebreide Duitse bibliografie werd oordeelkundig aangevuld met een keuze
van franstalige werken. Een studie over het kerygma sluit het werk af en situeert het
tegen de wijdere horizont van het volledige katholieke apostolaat.
Voor godsdienstleraren in lager en middelbaar onderwijs is dit boek, - voor jaren
het standaardwerk -, voortaan onmisbaar.
J. Kerkhofs

V. Sackville-West, Saint Joan of Arc. - Penguin Books, 1955, 446 pp., 3 s.
6 d.
Wie bekend is met het boek over de twee Teresia's (The Eagle and the Dove) van
deze niet-katholieke schrijfster, waardeert haar rustig-zakelijke approach en
doordringende kijk op de mens. Deze kostbare talenten komen ook in deze reeds in
1936 gepubliceerde biographie sterk naar voren. Ze laat zich niet afleiden van het
rechte pad der levensbeschrijving door alle mogelijke theorieën over gehoorde
Stemmen, psychologische reacties in het onderbewustzijn, e.d. Geheel op de hoogte
van het materiaal alsook van de uitgebreide bibliographie houdt schr. toch het hoofd
koel en waakt er voor dat het onderwerp niet bedolven raakt onder vrij eindeloos
getheoretiseer of onverantwoorde overdrijvingen van wat eigenlijk slechts detailpunten
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zijn in het leven. Het boek leest zeer prettig. Het enige bezwaar lijkt ons dat schr.
net iets teveel Jeanne d'Arc benadert als een gewoon boerenmeisje, daarbij vergetend
dat zij leefde in de vijftiende eeuw en niet in het Frankrijk en de wereld van vandaag,
en dat zij juist geen gewoon boerenmeisje was!
W. Peters

Thomas Merton, Van ballingschap en overwinning. - De Fontein, Utrecht,
1955, 3de druk, 286 pp., f 8.90.
Voor een uitvoerige bespreking van dit boek verwijzen wij naar het nummer van
Kath. Cultureel Tijdschrift Streven, Nieuwe Reeks, Jaargang III, Deel II, nr 10, Juli
1950, bladz. 435.
Thans verschijnt van dit werk een nieuwe uitgave in geheel andere kledij dan die
van 1950. De Fontein heeft gezorgd dat Mertons boek in bijzonder waardige gedaante
de lezer wordt aangeboden.
M.S.

Mgr L.J. Suenens, L'Eglise en état de Mission. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1955, 212 pp., Fr. 60.
Met dit nieuwe werk bedoelt de bedrijvige hulpbisschop van Mechelen iedere
katholiek op te roepen tot actiever deelname aan het evangelisatiewerk in de wereld:
‘het is hoog tijd om alle christelijke krachten te coördineren naar een direct religieus
apostolaat, aangepast aan de specifieke tijdsnoden’. De klemtoon valt op het
persoonlijk contact en de continuiteit in de samenwerking tussen priesters, religieuzen
en leken. Zeer terzake zijn de bladzijden over de vereiste scholing tot direct apostolaat
in de seminarie- en kloostervorming: men moet, als men jong is, het werken in
ploegverband ‘aanleren’, de apostolische soepelheid ‘inoefenen’ en door eigen
ervaring ‘leren’ waarin de psychologische taal voor onze tijd bestaat (daarin toch
moet het woord Gods zich kleden). Jeugdactie is immers geen opleiding ex opere
operato tot het nu
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hoognodige en gespecialiseerde apostolaat onder volwassenen.
Lucied, op de praktijk gericht, vormt deze wekroep een goede aanvulling van de
bekende Théologie de l'Apostolat. Moge dit geschrift de aanleiding zijn tot wijze
maar diepgaande aanpassingen.
J. Kerkhofs

Dr Ant. Freitag, SVD, Kerend Missiegetij. Hedendaagse Missieproblemen.
- Boekhandel St. Willibrordus, Deurne, 1955, 208 pp., f 4,50 en f 5,90.
De oorspronkelijke duitse titel van dit boek luidt: ‘Die neue Missionsära. Das Zeitalter
der einheimischen Kirche’. Het dankt zijn ontstaan aan een samenlezing van de
practische colleges in de missiologie, welke de gezaghebbende vakman Dr Freitag
SVD sinds 1938 aan het groot-seminarie van Roermond heeft gegeven. Aanvulling
en verdieping gaven de voorbereidende studies tot een aantal conferenties aan
verschillende Nederlandse gymnasia en groot-seminaries in de jaren 1943-51
gehouden. In verschillende tijdschriften in Duitsland en Nederland werden de
hoofdlijnen van dit werk reeds uitgestippeld. Het is een breed opgezette en aan de
hand van een overvloedige litteratuur degelijk gefundeerde beschrijving geworden
van het gehele wereldmissieterrein. Een zeer betrouwbare gids voor wie zich omtrent
de stand van zaken wil oriënteren in deze beslissende tijd van het wereldapostolaat,
waarin zulke diep-in-grijpende veranderingen op maatschappelijk en politiek gebied
een nieuwe koers afdwingen.
C. Wessels

Catholica. Geïllustreerd Encyclopedisch Vademecum voor het Kath. leven.
- Pax, Den Haag, 1955, in 24 delen, per deel f 1,50.
Bij de eerste aflevering van CATHOLICA willen wij gaarne dit werk in de
belangstelling van onze lezers aanbevelen. Catholica behandelt op een voor iedereen
begrijpelijke wijze in ongeveer tienduizend trefwoorden al datgene waarmee een
Katholiek in zijn dagelijks leven in aanraking komt. Het is rijk geïllustreerd met
afbeeldingen en tekeningen en heeft een omvang van ca. 750 bladzijden of 1500
kolommen. Het verschijnt in 24 afleveringen van 32 bladzijden. In de prijs van elke
aflevering is het gratis binden in een buckram linnen band inbegrepen.

Theologie en philosophie
Bernhard Haering, Das Gesetz Christi. Moraltheologie. - Erich
Wewel-Verlag, Freiburg i/Br., 1954, 1440 pp., geb. D.M. 48.
S. gaf ons vroeger reeds een boekje over Das Heilige und das Gute. Ditmaal krijgen
wij niet meer een essay maar de gehele verhandeling van de moraaltheologie in een
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lijvig handboek. Het merkwaardige van dit werk is wel dat het de traditionele
vraagstukken van de moraal terugplaatst in en belicht van uit een sterk
personalistische, bijbelkundige en christologische theologie. Dit betekent zeker een
enorme vooruitgang op de klassieke handboeken, die onze priesters in handen hebben
gekregen gedurende hun vormingsjaren. Das Gesetz Christi is een heerlijke vrucht
van de hernieuwing in de moraaltheologie die zich sinds een generatie aftekende.
Niet alleen de priesters die de christelijke leer moeten verkondigen, doch ook leken
die openstaan voor theologische bezinning op de gedragingsnormen van de christen,
zullen het boek met vruchtbare belangstelling en dankbaarheid lezen en, bestuderen.
Deze studie wordt zeker vergemakkelijkt door de helderheid van het uitvoerig plan,
door duidelijke typographische indelingen, door een uitgebreid zaakregister en door
een literatuuropgave na iedere afzonderlijke paragraaf. In dit verband mag men wel
noteren dat de Nederlandse boeken en artikelen bekend zijn, maar dat de Franse
aanduidingen orthographisch veel te wensen over laten. Er worden daarbij al te veel
boeken in een niet-Duitse vertaling opgegeven.
Onder de vele degelijke en interessante hoofdstukken munt heel bijzonder uit de
studie van het geweten, van de gezindheid, en van het bekeringsproces. In het deel
over de speciale moraal wijzen wij op de verhandeling over de deugd van
Godsverering, over de betekenis van de stoffelijke goederen en het eigendomsrecht,
over de waarachtigheid enz.
Traditionele leer en persoonlijke mening zijn in elkaar geweven op een wijze die
van dit handboek een getuigenis maken. Hier en daar zijn er ook wel zwakkere punten
aan te wijzen. Zo lijkt de behandeling van de inwendige zonden nogal summier. De
problematiek van het vijfde gebod verdiende een grondiger bestudering. Enkele
verouderde gevallen hadden
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achterwege kunnen blijven. Doch dat zijn maar kleine tekorten in vergelijking met
al de verrijking welke het handboek heeft gebracht. Zolang wij niet in eigen taalgebied
een werk zullen hebben dat op zulke synthetische en toch levendig kerygmatische
wijze de christelijke zedeleer weet voor te stellen, zal Das Gesetz Christi een plaats
verdienen op de werktafel van priester en leek.
A. Snoeck

R. Graber, Aan de bronnen der genade. - H. Nelissen, Bilthoven; 't Groeit,
Antwerpen, 1955, 96 pp., f 3,25 en f 4,25.
Een helder boekje, dat de sacramenten vooral in hun sociale betekenis wil belichten.
Dit geschiedt met gebruik maken der teksten van de H. Schrift, van bekende theologen
en van de officiële uitspraken der H. Kerk.
C. Sträter

Dr V. Morel, Inleiding tot de theologie. - Sheed & Ward, Antwerpen, 1955,
XIV-356 pp., geb. Fr. 285.
Deze Inleiding op de theologie bevat veel meer dan men van een ‘Inleiding’ gewend
is. Men vindt er naast een studie van de eigen aard van de theologische wetenschap
verder verhandelingen over het kerkelijk leergezag en zijn werking, over de bronnen
van leergezag en theologie, over de algemene indeling, de beknopte geschiedenis,
de tegenwoordige stand van de theologie met een opgave van de hedendaagse
theologische arbeidscentra en publicaties en een slotkapittel over de sociale
noodzakelijkheid en het persoonlijk nut van de theologische studie. Het werk bevat
een schat wetenswaardige détails, welke men n.o.w. nergens zo beknopt en toch
volledig verzameld vindt en de opgegeven bibliographie is tot het laatste toe
bijgehouden.
Schr., en dit is zijn goed recht, verdedigt er menige persoonlijke opvatting. De
apologetische tractaten over de Openbaring en de Kerk behoren volgens hem niet
tot de eigenlijke theologie, evenmin de Schriftuurexegese en de studie van de
Kerkvaders. De eigenlijke theologie omvat echter wel het dogma, de moraal en de
volmaaktheidsleer. Aan deze laatste toevoeging herkent men de geest van Sint
Bonaventura, welke het werk inspireert. En dit komt eveneens tot uiting waar schr.
er herhaaldelijk op terug komt dat het Thomisme wel verplichtend werd gesteld voor
het gewoon seminarie-onderricht maar dat in de theologische faculteiten ook voor
de andere door de Kerk goedgekeurde systemen een ruime plaats dient te worden
vrij gehouden.
Men kan met schr. accoord gaan waar hij de theologie geen wetenschap noemt in
de Aristotelische zin van dit woord maar het schijnt wel enigszins verengend waar
hij zo beslist de nadruk legt op zijn stelling dat de moderne theologie een ‘kerkelijk
genormeerde theologie’ moet zijn (d.i. zich alleen te richten heeft op de authentieke
onfeilbare en niet onfeilbare kerkelijke uitspraken) zo dat de Bijbelstudie en de studie
van de Kerkvaders o.i. niet voldoende tot hun recht komen. Deze ‘herbronning’ is

Streven. Jaargang 8

toch ook een aanwinst van de moderne theologie, zoals Pius XII in ‘Humani Generis’
uitdrukkelijk opmerkt. Maar men begrijpt dan dat schr., consequent met zich zelf,
van drie bronnen van het leergezag en van de theologie gewaagt: Schrift, Traditie
en kerkelijke uitspraken. Het wil ons voorkomen dat men deze kerkelijke uitspraken
het best onder de Traditie kan onderbrengen. Ook de nadruk waarmede schr. enkel
aan het kerkelijk leergezag een bovenredelijk ‘begripsvermogen’ toeschrijft (p. 106)
zouden wij niet zonder meer onderschrijven. Zijn ook de gelovigen, in
onderworpenheid aan de hiërarchie, niet deelachtig aan het bovennatuurlijk
‘geloofslicht’?
Bij de behandeling van de evolutie van het dogma wordt, na een klaar overzicht
van de verschillende stelsels, de uiteindelijke norm voor een homogene dogmaevolutie
terecht in het Magisterium gelegd maar is hiermede voldoende de onveranderlijkheid
van het dogma aangegeven?
Het was wel onvermijdelijk dat hier en daar kleine détails aan de waakzaamheid
van schr. ontsnapten.
Hoort de apostolische constitutie Sacramenti Ordinis, waarbij de vorm en de
materie van diaconaat, priesterschap en episcopaat worden bepaald, niet tot het
‘onfeilbaar’ kerkelijk leergezag (p. 156)?
Dat de kardinalen-niet-bisschop, de titulaire bisschoppen, de abten en de generale
oversten van de exempte kloosterorden in een oecumenisch Concilie alleen een
‘raadgevende’ stem zouden hebben (p. 53), zeker als men daarbij geen onderscheid
maakt tussen ‘jure divino’ en ‘jure ecclesiastico’, is niet waar en uitdrukkelijk in
strijd met de Codex (CJC 223).
Deze en andere kleine détails doen echter niets af aan de waarde van het werk.
Het betekent ongetwijfeld een belangrijke verrijking voor onze Nederlandse theolo-
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gische literatuur en wij wensen het een zeer ruime verspreiding toe niet enkel bij
theologieprofessoren en -studenten maar ook bij de elite van leken, waarvoor schr.
zelfs bepleit dat hun de toegang tot de theologische faculteiten zou worden
vergemakkelijkt (p. 302).
J. Van Torre

P. van Imschoot, Théologie de l'Ancien Testament, tome I: Dieu (Bibl. de
Théologie, III: Théologie Biblique, vol. 2). - Desclée & Cie, Parijs-Doornik,
1954, 270 pp.
Met dit werk bezorgt de Gentse geleerde ons de eerste katholieke bijbeltheologie
van het Oude Testament in de Franse taal. Twee andere delen zullen volgen,
respectievelijk aan de Mens en aan de Heilsgeschiedenis gewijd. In de Inleiding kiest
de auteur tussen de vele mogelijkheden positie voor een bijbelstudie in het licht van
het nieuwe testament, synthetisch en religieus van inzicht. Het boek is een mijn van
inlichtingen over alles wat met gezag gepubliceerd werd over de vele bijbelkwesties
die hij behandelt. Zeer sober en klaar wordt over ieder punt dat zijn onderwerp raakt
de leer van het Oude Testament uiteengezet. Of beter, de vele teksten worden
bijeengebracht. Doch wat wij missen, en wat de inleiding had laten verhopen, is de
diepe religieuse inspiratie, de goddelijke boodschap, het zingevend element. Om
slechts bij een punt te blijven: de studie over de duivel is een voorbeeld van een
helder, genuanceerde, ten volle verantwoorde uiteenzetting van de verscheidene
benamingen die wij in de bijbel vinden. Maar na lezing hiervan ziet men niet goed
welke rol deze geest in het bestaan van de mens speelt... zo men al niet geneigd is
aan zijn bestaan te twijfelen. - Deze enkele opmerkingen willen in niets de
degelijkheid van de studie te kort doen. Wij menen dat dit werk voortaan bij iedere
bijbelstudie geconsulteerd zal moeten worden. Alleen meenden wij de grenzen er
van te moeten aanduiden.
A.L. Vandenbunder

F. Cayré, Patrologie et histoire de la théologie, t. 2, livres III-IV. - Desclée
et Cie, Doornik, 1955, 932 pp.
Deze herziene uitgave is bestemd om, evenals de vorige, als encyclopedisch handboek
veel dienst te bewijzen aan allen die met de Vaders of met de theologen te doen
hebben. De negenhonderd bladzijden van dit toch handig gehouden IIe deel
behandelen in détail en tevens overzichtelijk de slotperoide van de patrologie en de
geschiedenis van de theologie tot in de XVIe eeuw. Het onderwerp wordt ruim
opgevat en behelst eveneens de geschiedenis van de spiritualiteit. Het wordt ruim
belicht vanuit de algemene tijdsstromingen, vanuit het geheel ook der kerkelijke
historie. Jammer, dat de uitgelezen bibliographie bij S. Thomas veel verouderds
bevat en rond 1930 blijft steken. Het werk zal volledig zijn met een 3e Volume in 2
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delen dat de geschiedenis van de theologie in dezelfde geest zal doortrekken tot op
heden. Men ziet er verlangend naar uit.
R. Leys

Rudolf Schnackenburg, Die sittliche Botschaft des Neuen Testamentes
(Handbuch der Moraltheologie, 6). - Max Hueber-Verlag, München, 1954,
XII-284 pp., ing. D.M. 9,80, geb. D.M. 11,80.
Van de tot nu verschenen delen van het nieuwe handboek is dit ongetwijfeld het best
geslaagde. Het was nuttig dat men eens door een specialist in de H. Schrift de roep
tot zedelijk leven liet beschrijven, zoals deze klinkt in de boeken van het Nieuwe
Testament. Voorzeker de beroemde Tillmann had dit reeds gedaan, doch op veel
minder systematische wijze dan nu het geval is in deze afzonderlijke studie. Het
eerste deel ervan ontleedt de oproep tot bekering, geloof en navolging van Jesus zelf,
in Zijn verkondiging van het Rijk Gods, in Zijn verhevenheid boven het joods
legalisme, in Zijn grote gebod der Gods- en naastenliefde. Het tweede deel geeft een
uiteenzetting van de zedelijke aspiraties in de jonge Kerk. Het laatste deel brengt het
eigen cachet naar voren van elk van de schrijvers van de nieuwtestamentische boeken.
De merkwaardige, critisch-wetenschappelijke voorstelling geeft aan dit overzichtelijk
werk de waarde van een degelijk studieboek. Wie het aandachtig doorwerkt ontkomt
niet aan de indruk van de onovertroffen kracht die voor het zedelijke leven uitgaat
van het geloof in Christus en van de aanvaarding van het komende Rijk Gods. Het
boek wordt ten zeerste aanbevolen, niet slechts aan moralisten doch aan al wie het
Nieuwe Testament met vrucht wil bestuderen.
A. Snoeck

André Parrot, Op zoek naar een verzonken wereld (Serie: Bijbel en
Archaeologie, inleidend deel). In het Nederlands vertaald door Dr H.M.
Matter. Callenbach, Nijkerk, 1955, 125 pp., 30 ill., 5 kaartjes, f 7.50.
De Franse schrijver-opgraver, even vaardig en vruchtbaar met de pen als
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met de spade, schreef dit boek als inleiding op een reeks ‘cahiers’ van bijbelse
archaeologie waarvan er inmiddels reeds een vijftal verschenen zijn en die te zijner
tijd ook in deze Nederlandse reeks uit zullen komen, o.a. Zondvloed en Ark van Noë,
Toren van Babel, Ninivé, Tempel van Jerusalem. Dit vlot vertaalde eerste deel, dat
zich laat lezen als een roman, vertelt het ‘heldendicht’ der archeologen en geeft
daardoor een wel zeer aanschouwelijk overzicht over de techniek van het opgraven,
de interpretatie-methode der vondsten en de opeenvolging der beschavingen. Wat
het verstaan van de H. Schrift daarbij winnen kan, illustreert het laatste hoofdstuk.
Voor wijde kring aanbevolen.
H. Renckens

Jean Mouroux, Ik geloof in U. Het geloof als persoonlijke verhouding.
Vert. en ingel. door Dr J.M. Kramer. Paul Brand, Bussum, 1955, 140 pp.,
f 2,90.
Op het franse boekje van Mouroux: Je crois en Toi is in dit tijdschrift enkele malen
de aandacht gevestigd (zie 5 II, Mei 1952, blz. 126 en 7 II, Aug.-Sept. 1954, blz.
402). Wij kunnen daarom dr Kramer dankbaar zijn dat hij het vertaald heeft, temeer
daar steeds gepoogd werd de Franse termen in goed Nederlands weer te geven, soms
door omschrijving eer dan door slaafse vertaling. Dat deze poging vaak op verrassende
wijze geslaagd is, bewijst de ondertitel: ‘Het geloof als persoonlijke verhouding’,
weergave van: ‘Structure personnelle de la foi’.
In deze persoonlijke verhouding beschouwt Mouroux eerst, hoe God zelf de inhoud
is van het geloof - de ‘Eerste Waarheid’ is geen formule maar een Persoon -, hoe Hij
daarvan verder doel is en getuige - waarbij zeer juiste opmerkingen over de tekenen
voor het geloof als persoonlijke boodschap -, en dit alles in Christus. Van de kant
van de mens is het geloof een daad van de hele persoon, eerder dan van de
afzonderlijke vermogens, een daad welke ook de persoon zelve opbouwt. Het primaat
van dit persoonlijk contact boven de begrippelijke inhoud wordt getoond in enkele
grensgevallen, zoals dat van de pseudo-ongelovige en dat van de mysticus. In een
slotbeschouwing wordt er op gewezen, dat dit persoonlijk contact met God in Christus
ook immer plaats vindt in de gemeenschap der Kerk.
De rijke inhoud van dit boekje sluit verrassend aan bij de getuigen der traditie,
o.a. bij Sint Thomas. Moge het veel verheldering en verrijking brengen.
P. Schoonenberg S.J.

Augustinus, Oeuvres de S. Augustin, 15: 2e sér. Dieu et son oeuvre: La
Trinité (li. I-VII): 1, Le mystère. Texte et trad. de M. Mellet et Th. Camelot
(Bibliothèque Augustinienne). - Desclée de Brouwer, Brugge, 1955, 615
pp.
Hier vinden wij in een Franse vertaling de eerste zeven boeken van Augustinus'
diepste theologisch werk: De Trinitate. Andere geschriften van de grote Kerkleraar
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zijn ontstaan uit de noodzaak der polemiek. Zijn boek over de allerheiligste
Drievuldigheid is de vrucht van zijn dagelijkse overwegingen en ijverige bestudering
van alles wat hij hierover bij anderen lezen kon. Dit tractaat heeft de verdere
uitwerking van ons voornaamste geloofsdogma blijvend beïnvloed. Een degelijke
inleiding gaat deze vertaling vooraf. Aan de Franse tekst is de nodige zorg besteed,
doch de zinsbouw is enerzijds niet los genoeg van het Latijn, terwijl anderzijds
belangrijke termen niet vertaald werden. Zo zoeken wij te vergeefs in L. III no 10,
in omschrijving of rechtstreekse vertaling, het sleutelwoord significando, zo belangrijk
voor heel de leer die in deze paragraaf wordt uiteengezet. Wie nooit een schrijver in
het oorspronkelijke heeft bestudeerd zal dit de vertaler (in een tekst van 500 p.)
kwalijk nemen. Het is een verdienste van deze Augustinusuitgave dat zij het Latijn
samen met de vertaling publiceert.
A.L. Vandenbunder

M. Premm, Katholische Glaubenskunde. - Band III. 1. Ein Lehrbuch der
Dogmatik. - Herder, Wien, 1954, 376 pp., D.M. 22.
Regelmatig verschijnen nieuwe delen van Premm's groot leerboek der dogmatiek.
In dit deel wordt de eerste helft der leer over de Sacramenten behandeld: algemene
sacramenten-leer, Doopsel, Vormsel en H. Eucharistie. Ook dit deel bezit de
kenmerkende eigenschappen van een goed handboek: heldere en overzichtelijke
weergave van de algemeen aanvaarde en soliede leer.
C. Sträter

Prof. G.C. Berkouwer, Dogmatische studiën. De sacramenten. - J.H. Kok,
Kampen, 1954, 407 pp., f 9,75.
Prof. Berkouwer geeft blijk van een
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bewonderenswaardige werkkracht door naast zijn vele andere publicaties regelmatig
delen van zijn dogmatische studiën te doen verschijnen. Evenals vroegere delen toont
ook dit werk grote belezenheid, terwijl B. na zijn weergave van de gedachte van
anderen tenslotte altijd op zijn gereformeerd-calvinistisch standpunt terugkeert. Voor
theologen is het boek interessant als weergave van diverse protestantse meningen en
ook om een protestantse reactie op enkele katholieke publicaties te leren kennen.
C. Sträter

Dr G.C. Berkouwer, Conflict met Rome. - J.H. Kok, Kampen, 1955, 3de
druk, 356 pp., geb. f 8,90.
Bij de derde druk van het veel gelezen boek van Dr G.C. Berkouwer, verwijzen wij
naar de uitvoerige recensie bij het verschijnen van de eerste druk in November 1948,
bladz. 208, door Dr P. Schoonenberg S.J.

Paul Dibon, La philosophie néerlandaise au siècle d'or. - Tome I,
I'enseignement philosophique dans les universités à l'époque
précartésienne (1575 - 1650), Elsevier Publ. Comp., Amsterdam etc., 1954,
274 pp.
Paul Dibon, sinds kort privaatdocent aan de universiteit van Leiden, heeft in verband
met de ontmoeting van het cartesianisme en een hernieuwd aristotelisme in de
zeventiende eeuw, de noodzaak ondervonden eerst een studie te maken van het
philosophisch onderwijs aan de nederlandse universiteiten van 1575 (stichting Leiden)
tot 1650 (sterfjaar Descartes). Achtereenvolgens worden behandeld Leiden, Franeker,
Groningen, Utrecht, Amsterdam (Athenaeum). Eerst worden enige bijzonderheden
gegeven over de universiteit in het algemeen en haar stichting, vervolgens wordt
meer uitvoerig gehandeld over het eigenlijke thema: het wijsgerig onderwijs, dat
vrnl. een precartesiaans aristotelisme blijkt te zijn. De publicatie van veel materiaal
schaadt de leesbaarheid van het werk niet, integendeel, de waarde wordt daardoor
nog verhoogd en we kunnen deze franse pionier niet dankbaar genoeg zijn, dat hij
dit nagenoeg onontgonnen terrein zo moedig, degelijk en met zoveel hart voor ons
nederlanders heeft opengelegd.
J.H. Nota

Ruth L. Saw, Leibnitz. - Pelican Philosophy Series, 1954, 240 pp., 2 s. 6
d. S. Körner, Kant. - Pelican Philosophy Series, 1955, 230 pp., 2 s. 6 d.
Deze uitgaven in deze serie (waarin o.m. ook verschenen Locke, Berkely, Spinoza
en J. Stuart Mills) zijn niet op de eerste plaats bedoeld voor de vak-philosooph. De
leek in het vak heeft vooral een geleidelijke en heldere uiteenzetting nodig van het
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denken van de philosooph. We menen dat Saw hierin beter is geslaagd dan Körner.
Zij begint met een inleiding over het leven van Leibnitz, hetgeen de lezer vaste grond
onder de voeten geeft, en zet dan zeer geleidelijk uiteen hoe Leibnitz dacht en hoe
hij hiertoe kwam. Het betoog is zodoende betrekkelijk gemakkelijk te volgen. Körner's
taak was natuurlijk heel wat lastiger, en het feit dat hij in een appendix van nauwelijks
twee pagina's iets mededeelt over Kant's leven, geeft reeds aan hoe geheel anders
dan Saw hij zijn onderwerp aanpakt. De leek zal de bespreking van Kant's werken
dan ook niet erg eenvoudig vinden. Het geheel is net iets te veel reines Vernunft.
W. Peters

Literatuur en cultuurleven
Otto Friedrich Bollnow, Unruhe und Geborgenheit im Weltbild neuerer
Dichter. - W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1954, 260 pp., D.M. 12.80.
De philosoof O.F. Bollnow van de universiteit Mainz, die door een boek over
existentie-philosophie bekendheid ook buiten Duitsland verwierf, heeft in een grote
studie over Rilke niet alleen interesse, maar ook grote kennis van zaken op het gebied
van de literatuur-wetenschap bewezen. Nu levert hij hiervoor een nieuw bewijs: in
een reeks van opstellen behandelt hij een aantal moderne en drie romantische dichters
(Novalis, Eichendorff, E.T.A. Hoffmann), telkens de aandacht gericht op algemene
motieven, die samengevat kunnen worden onder de tegenstelling van onrust en
geborgenheid. Het is dus wederom, gelijk in het geval Rilke, niet een zuiver
philologische of literaire studie, maar een onderzoek, dat de wijsgerige problematiek
in de dichtkunst wil vaststellen en analyseren. Daarmee manifesteert zich het
onderzoek van Bollnow als een existentieelphilosofische visie, die de crisis van het
moderne denken in de literaire uitingen tracht na te gaan. Telkens wordt bij de
moderne schrijvers, die in de eerste helft onderzocht worden,
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deze dialectiek van ‘geworpenheid’ en verlangen naar een ‘heile Welt’ aangetoond.
Daarbij heeft Bollnow gelegenheid, waardevolle toelichtingen te geven op de
grondgedachten in het werk van o.a. Hofmannsthal, Hesse, Bergengruen. In de tweede
helft van het boek, dat de ‘weg naar binnen’ behandelt, worden deze gedachten in
het werk van de drie bovengenoemde romantici opgespoord en daarbij aangetoond,
dat de crisis van de moderne dichter in de romantiek in sommige opzichten
geanticipeerd werd - een inzicht, dat reeds van verschillende zijden werd geponeerd
en hier nieuw belicht wordt. Niet alleen voor het begrip van de moderne letterkunde,
maar van het hedendaagse existentie-gevoel als zodanig zijn deze studies van Bollnow
dus inderdaad van grote waarde, al zal men hier en daar een scherpere, zuiver
literatuur-wetenschappelijke visie wenselijk achten.
K.J. Hahn

Arthur Henkel, Entsagung. Eine Studie zu Goethes Altersroman (Hermaea,
N.F., 3). - Max Niemeyer-Verlag, Tübingen, 1954, XII-172 pp., D.M. 11.
De Wanderjahre worden praktisch alleen nog gelezen door wie zich aan Goethe-studie
wijdt. In deze roman speelt de dichter verstoppertje met de lezer; de sprongen van
verhaal naar brief, van heden naar verleden, de inschuiving van novellen, de ironische
overgangen van realiteit naar fantasie, geven het werk een hermetisch, duidelijk
symbolisch karakter, doch maken het niet leesbaarder. Hier leert men een andere dan
de klassieke Goethe kennen. Zijn leer over de onthechting, van het christendom
losgemaakt en sterk door de Stoa en een persoonlijke interpretatie van Spinoza
beïnvloed, staat echter verre van het verfijnde egoïsme en het instinct van zelfbehoud
welke de gangbare mening beschouwt als de grondslagen van Goethe's ascese. De
dichter preekt niet alleen onthechting met betrekking tot het liefdeleven, om het
hartstocht-leven van dreigende ontbinding tot dienende onbaatzuchtige liefde te doen
opstijgen, maar ook ten aanzien van de universele mogelijkheden van de mens. Hij
verlaat voorgoed het ideaal van het sinds de Renaissance en ook door hem zo lang
verheerlijkte ‘universele genie’, om voortaan zelfbeperking, specialisatie, toewijding
en dienst in één bepaald vak, hoe nederig ook, als de enige weg te wijzen, waarlangs
de mens in het leven geïntegreerd wordt, en aan zijn eigen leven zin geeft.
S. toont duidelijk aan, dat de lekenvroomheid, die deze houding van een nieuw
geslacht moet beheersen, niet denkbaar is zonder de diepe nawerking van christelijke
opvattingen uit de piëtistische Frankfurter-tijd; ook, dat Goethe hier klaar de eisen
heeft voorvoeld, die een komende tijd aan de mens zou stellen. Wij kunnen S. echter
niet meer volgen, waar hij meent te bewijzen, dat Goethe het beeld van de nieuwe
gemeenschap en van de ideale opvoeding als een Utopia heeft willen schilderen.
Juist de humorloze plechtigheid van deze schilderingen overtuigt ons er van, dat
Goethe wel degelijk Platoon heeft willen navolgen. Overigens een verhelderende en
verrijkende studie over de ethische inzichten van de oudere Goethe.
A. Deblaere
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Klassieken uit de Nederl. letterkunde. Nr. 6. Jef Notermans, Een Abel
spel van Esmoreit. - W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1955, 68 pp., f 1,70.
Een naar spelling en interpunctie gemoderniseerde uitgave van de Esmoreit wordt
ons in de onderhavige uitgave geboden. Een beknopte inleiding gaat aan het stuk
vooraf waarin de lezer op de hoogte gebracht wordt van vroegere uitgaven,
opvoeringsmogelijkheden, letterkundige waardering, etc.
Zeker mag Esmoreit tot de best-geslaagde der (weinige) middeleeuwse spelen in
onze moedertaal gerekend worden. Deze jongste uitgave met wetenschappelijke
nauwkeurigheid verzorgd, kan niet anders dan ten zeerste worden aanbevolen.
J. Heesterbeek

Dr P. De Keyser, Van den Vos Reynaerde. 3e uitg. (Klassieke Galerij, 8).
- Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1955, XXVI-128 pp., F. 35.
Deze derde, herziene uitgave is ook typografisch prettiger verzorgd dan de vorige.
Het is verder overbodig nog iets van deze keurige, goed becommentarieerde
tekstuitgave te zeggen.
J. Noë

Fr. Leytens, Mark F. Severin en zijn werk. - Wereldbibliotheek,
Amsterdam-Antwerpen, 1954, 72 pp., geïll., f 5.25.
Mark F. Severin behoort ongetwijfeld tot de beste grafische kunstenaars die België
bezit, en hij mag ook tot de eer-

Streven. Jaargang 8

487
sten gerekend worden op internationaal terrein. Wie zijn werk kent, zal deze uitspraak
niet overdreven vinden.
Voor degenen die nader met zijn kunst willen kennismaken, is dit mooie prettig
geschreven boek van Fr. Leijtens een uitstekende inleiding. En zij die Severin reeds
kennen, zullen blij zijn hier zoveel werk van hem in zo'n fraaie uitvoering
bijeengebracht te zien. Severin is een kunstenaar die in hoge mate de schone
mogelijkheden kent van de zwart-witkunst en die de gracie van de lijn op een heel
persoonlijke wijze weet te benutten. Zijn kunst is smaakvol, warm, gemoedelijk en
realistisch, en weet de eigenschappen van de Franse en Vlaamse geest voortreffelijk
te combineren.
Het is een sympathieke daad van de Wereldbibliotheek het werk van deze
belangrijke kunstenaar door dit fraaie boek bij velen bekend te maken. Men zal zeer
dankbaar zijn voor deze kennismaking!
C. de Groot

Fr. E. von Gagern, Der Mensch als Bild. - J. Knecht, Frankfurt, 1954, 132
pp., 25 pl., D.M. 10,80.
Dit boek, met als ondertitel ‘Beiträge zur Anthropologie’, bevat een reeks korte
hoofdstukken rond drie thema's. Het eerste heet: ‘Het mensenbeeld der Genesis’:
uitgaande van de Bijbelse openbaring, zich inspirerend op de gegevens der analytische
psychologie en alles doorstralend met een christelijke levensinstelling, probeert S.
volgens de phenomenologische methode te komen tot een dieper schouwen van het
mensenwezen, vooral als geslachtelijk bepaald, en van de zonde. - In het tweede
deel: ‘Het lichaam als beeld’, gaat hij uit van de voorstelling van het lichaam in de
kunst om volgens dezelfde methode ons inzicht te verrijken; daarbij is de kunst een
dankbaar terrein voor toepassingen van jungiaanse symboliek. - Het derde deel: ‘Het
mensenbeeld der tien geboden’, bevat een korte phenomenologie van de natuurwet.
Het lijdt geen twijfel, dat dit werk het inzicht in het mensenbeeld helpt verrijken.
Doch een latere generatie zal wellicht glimlachen om de gevolgen van onze bevrijding
van de valse schroom tegenover het sexuele. De hérwaardering er van gaat wel eens
op een overschatting lijken, die sceptisch stemt ten opzichte van haar objectiviteit;
dit bij het weerkeren van uitlatingen als b.v. ‘Damit ahnen wir etwas von dem
Mysteriencharakter der menschlichen Personalität, die sich im Geschlechtlichen
symbolisch darstellt’ of ‘das Geschlechtsbild als transparent für Gott selber’.
A. Deblaere

Odd. Brochmann, Over mooi en lelijk. - De Tijdstroom, Lochem, 1955,
132 pp., geïll. f 8.90 en f 7.10.
Over smaak valt niet te twisten, maar men kan zeker trachten bij zichzelf en bij
anderen een goede smaak aan te kweken. Van dit princiep is Odd. Brochmann
uitgegaan toen hij zijn boeiend boek ‘Over mooi en lelijk’ samenstelde. Hij verstaat
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de nobele kunst om over zaken die vaak moeilijk uit te leggen zijn, helder en
overtuigend te schrijven.
Men zou dit boek een inleiding tot de aesthetica kunnen noemen, die voor iedereen
toegankelijk is. De schrijver vermijdt duistere theorieën en geleerde woorden,
waarvoor zelfs de meest welwillende lezer dikwijls terugschrikt. Hij geeft een lange
reeks van voorbeelden, die zijn beschouwingen voortreffelijk belichten. Het zijn
voorbeelden uit het dagelijkse leven, dingen die ons van uur tot uur omringen, en de
schrijver laat ons zien, waarom zij schoon of lelijk, waarom het ene voorwerp ons
blijvend boeit, en het andere ons spoedig tegenstaat. Vele vlotte en vaak ook geestige
tekeningen maken dit boek voor ieder, die belang stelt in het schone, tot een
aantrekkelijk bezit.
De nederlandse vertaling van Greta Baars-Jelgersma en Rolv Raon is zeer goed.
C. de Groot

Paul Rostenne, La barbarie des élites. - Desclée & Cie, Doornik, 1954, 274
pp.
Een cultuur-filosofisch essai, dat van een reeds meer dan eens gesteld probleem (‘La
rebelión de las masas’, ‘La trahison des clercs’) een klare diagnose zoekt te geven,
niet alleen van de ziekte-symptomen, maar ook van hun oorzaak. S. inspireert zich
op Toynbee, om vast te stellen, dat de Westerse christelijke civilisatie haar
‘breakdown’ heeft bereikt, dit moment van vruchtbare stilstand, nu de elementen,
die eerst haar ontplooiing hebben verzekerd, versteend zijn of ontspoord en de
elementen van haar ontbinding worden. Dank zij een merkwaardige analyse toont
S. aan, dat het individualisme (maar dan in een scherp omschreven betekenis, die
ons in deze korte bespreking te ver zou voeren) de oorzaak van de ontsporing onzer
cultuur werd. Hij toont aan wat nodig zou zijn, opdat de elite opnieuw het leiderschap
zou kunnen uit-
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oefenen in plaats van medeplichtig te zijn met de horde, doch niet hoe iets kan
veranderen. Aan het slot daalt deze hoogst interessante studie enkele graden: in de
depreciatie van het germaanse en de verheerlijking van het Franse overtreft zij
Grousset, en getuigt van een merkwaardige illusie ten opzichte van Frankrijk's reële
situatie.
A. Deblaere

Wladimir Weidle, Les Abeilles d'Aristée. Essai sur le destin actuel des
lettres et des arts. 2e éd. - Gallimard, Parijs, 1954, 246 pp., Fr. Fr. 990.
Wij kennen geen essay dat het thema dood-en-leven, op literatuur en kunst toegepast,
meer diepgaand en gedurfd behandelt dan het onderhavige. Een eerste versie verscheen
in 1936 (wij hebben er toen, in dit tijdschrift, een studie aan gewijd); deze tweede,
veel meer uitgebreid en aanzienlijk anders, bewaart dezelfde grondgedachte: de
scheppende verbeelding en revelerende schoonheid, in de hedendaagse artistieke
beweging geheel gestorven, zullen er misschien overheerlijk uit opstaan. Van het
leven afgesneden, werden het planten zonder wortel, na een laatste herfstpracht totaal
verdord. Maar nieuw groen kan schieten, in een nieuwe lente!
In drie phasen voltrok zich de ondergang: de romantiek der laatste eeuw liet de
verbeelding, bedrieglijk reeds, voor het laatst opleven; - daarna hechtte men belang
aan stijl, esthetica en constructie, alles op en om zichzelf; - nu zijn we, ook al
bekennen wij het niet, tot in de hel neergedaald. Tegelijk gaan we wellicht de weg
op naar de opstanding.
Wij kennen geen aanklacht die zich zo bezonnen richt tegen de geïsoleerde kunst
en literatuur: daardoor raakt de diagnose er van het gehele leven, dat voeden moet
maar ook vorm ontvangen. Er bestaan weinig pleidooien, even machtig doorgezet,
voor de religieuze bezieling der schone schepping; want het thema dood-en-leven is
zuiver religieus van inspiratie. En weinig werken zijn ook even harmonisch volgroeid:
het kostbaar resultaat van een jarenlange overweging, van een jarenlange bedrijvigheid
te midden van literaire en andere kunstwerken. Er zijn dan ook weinig verhandelingen
die we, aan artistieke critici en andere belangstellenden, ter overweging warmer
aanbevelen.
Em. Janssen

Aug. Flüeler, Sr.O. Cap., Paramente. - NZN Buchverlag Zürich, 1955,
128 pp., zweite ergänzte Auflage, geillustr. 48 pl.
Dit werk van de Zwitserse Capucines uit het klooster van Stans bewijst, dat de
liturgische beweging naast de schilderkunst en de architectuur nu ook de paramentiek
verregaand beïnvloedt. De terugkeer naar de zin der dingen en de drang naar
versobering brachten Fl. en haar kunstenaarskring ertoe het parament allereerst als
liturgisch gewaad te beschouwen; niet het decoratieve maar het kledende element is
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hoofdzaak. Daaruit volgt het overwegend belang van het weefsel zelf, van snit en
kleurenkeuze.
48 volblad-foto's van werkstukken uit het atelier van de schrijfster (waar de stoffen
zelf vervaardigd worden) en talloze tekeningen illustreren deze grondgedachten. In
afzonderlijke hst. worden kazuifel, albe, enz. zinvol behandeld. Het geheel is
doorweven met historische beschouwingen over de liturgische ‘mode’ in de loop der
eeuwen en op de vele elkaar opvolgende technieken. In een woord vooraf geeft Mgr
Caminada een geslaagde theologie van het liturgisch gewaad.
Ofschoon de waarde van sommige ontwerpen aanvechtbaar is, zal het boek
inspirerend werken niet enkel voor liturgisten en vaklui, maar voor al wie geboeid
is door het ‘religieuze mysterie’ van de menselijke kleding.
J. Kerkhofs

Psychologie en sociologie
André Combes, Psychanalyse et spiritualité. - Edit. Universitaires, Brussel
- Parijs, 1955, 72 pp. Karl Stern, La troisième révolution. Essai sur la
psychanalyse et la religion. - Edit. du Seuil, Parijs, 1955, 240 pp.
De brochure van E.H.A. Combes is meesterlijk geschreven. Jammer genoeg is zijn
éénzijdige voorstelling - en daarmee samengaande verwerping - van de psychanalyse
even aanvechtbaar als zijn uitbundige ophemeling van de weliswaar belangwekkende
visies van W. Daim. Terecht wijst schrijver op de gevaren van de psychologische
reductie, doch zijn ironiserende en honende weerlegging van de doeltreffendheid der
analytische methode is bepaald zwak. Erger nog, het ‘onbewuste’ (als psychische
realiteit) verwer-
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pen omdat de genade de enige ‘onbewuste’ werkelijkheid is (van bovennatuurlijke
aard, voegt de schrijver er gelukkig aan toe: p. 43) voert ons tot een begripsverwarring
die even erg is als de verwarringen die de auteur zo scherp hekelt in de psychanalyse.
Het boek van Dr Karl Stern biedt ons meer - en ook weer iets minder - dan zijn
titel belooft. Het brengt ons niet zozeer een schets van de verhoudingen tussen
diepte-psychologie binnen het kader van de geneeskunde en de psychiatrie. Hier
spreekt tot ons een dokter, tevens gelovig denker, die de ware verdiensten van de
somatische geneeskunde kan onderstrepen, zonder haar tekorten te verdoezelen, en
de gevaren van een psychologie zonder ‘ziel’ aan de kaak kan stellen, zonder de
waardevolle ontdekkingen der diepte-psychologie uit het oog te verliezen. Ook hij
verwerpt iedere reductieve methode, doch geeft tevens de ‘geestelijke’ perspectieven
aan der psychanalyse, die uitgewerkt door de fenomenologie geheel in de lijn liggen
van het christelijke denken. De eerste negen hoofdstukken werken deze inzichten
meesterlijk uit. Over de feitelijke verhoudingen tussen diepte-psychologie en
godsdienst, handelen slechts de laatste twee. Ze beperken zich ertoe aan te geven,
met behulp van een groot aantal treffende gevallen, dat de genade essentieel ‘vrij’
is t.o.v. de natuur, doch anderzijds zich van de natuur bedient. Deze hoofdstukken
zouden van principieel standpunt uit verder moeten worden uitgewerkt. Dit boek, zo
vlot geschreven en toch zo degelijk, zal iedere lezer verrijken.
R. Hostie

C.G. Jung. Texte de C.G. Jung e.a. - Le Disque Vert, Edit. de L'Arche,
Parijs-Brussel, 1955, 394 pp.
De uitgevers van ‘Le Disque vert’ bundelden twee-en-dertig opstellen die allen gewijd
zijn aan de persoon, het werk en de invloed van C.G. Jung. Vooral de studie van A.
de Waelhens over de fenomenologie van het lichaam en de zin van de sexualiteit en
die van Mircea Eliade over Jungs visie op de alchimie zijn belangwekkend. Daarnaast
treffen we interessante mededelingen (Walter R. Corti schetst een historiek der
Eranos-Tagungen en Ch. Baudouin spreekt over zijn eerste ontmoeting met Jung),
onverwachte perspectieven (G. Aigrisse ontleedt de symboliek van Vincent van Gogh
en E. Neumann de wereld van Chagall), korte systematiseringen van bepaalde
jungiaanse inzichten of ontdekkingen (R. Cahen behandelt het empirisme van Jung,
Gerhard Adler de dynamiek van het Selbst, A. Jaffé de synchroniciteit, J. Jacobi de
dubbele natuur van de ziel, R. Bertrand de rol van de getallen bij Jung, enz.) en
tenslotte ook een vertaling van teksten (b.v. het opstel van Jung zelf over Psychologie
en Poëzie).
Iedere auteur werd geheel vrijgelaten in het uitwerken van zijn opzet. Dit brengt
naast een grote verscheidenheid ook een zekere oppervlakkigheid en gebrek aan
eenheid met zich mee. Toch is het geheel een geslaagde hulde aan de nu tachtigjarige
geleerde en zoeker C.G. Jung.
R. Hostie
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Dr Erich Fromm, De zelfstandige mens. - Een bijdrage tot de psychologie
der ethiek. Vertaling Hans Redeker, Utrecht, Erven J. Bijleveld, 1955,
208 pp., f 8,90.
Terwijl enerzijds het moderne atheïstische humanisme een steeds invloedrijkere
factor in onze Nederlandse samenleving wordt, zijn anderzijds de wetenschappelijke
verhandelingen over deze geestesstroming nog slechts zeer gering in aantal en
fragmentarisch van opzet. Vandaar dat het belang van de Nederlandse vertaling van
dit boek van Fromm vooral gezocht moet worden in het feit, dat de auteur in deze
‘bijdrage tot de psychologie der ethiek’ de grondstructuur van een humanistische
ethiek principieel uitwerkt. Met veel nadruk beklemtoont de auteur tegenover iedere
louter subjectivistische en relativistische ethiek het bestaan van objectieve en
universele ethische normen, maar omdat hij de mens de facto slechts psychologisch
benadert, blijven die objectieve normen inhoudelijk nog volkomen onbepaald. Daar,
waar de auteur in dit boek aan het woord is als psychoanalyticus, die vele
eenzijdigheden van Freud weet te corrigeren, treffen wij inderdaad belangrijke en
interessante bladzijden aan over de psychologische implicaties van ons menselijk
handelen, b.v. in het derde hoofdstuk over de niet-creatieve en creatieve instellingen
van de mens. Maar vooral in het laatste hoofdstuk over de eigenlijke ethische
problemen van een humanistische ethiek, m.n. bij de behandeling der menselijke
vrijheid, schiet de methode van de auteur wezenlijk tekort, weet de auteur het niveau
van zijn eigen vakwetenschap: de psychologie, niet te overstijgen om de gestelde
ethische problemen ook inderdaad philosophisch en axiologisch te behandelen. Is
dit een ge-
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volg van een gebrek aan philosophisch vakmanschap of veeleer van het behandelde
atheïstische humanisme, dat de mens in zijn intiemste geestelijke zelfstandigheid,
m.n. als authentiek godsdienstig wezen, principieel miskent en bijgevolg de ware
geestelijke inhoud van die mens doet verstarren tot een psychisch mechanisme. Zeer
betreuren wij het ook, dat de auteur niet het minste begrip toont voor de eigenheid
van godsdienstige waarden, voor bijbel, godsgeloof en theologie. Wij bedoelen hier
niet een tekort aan connaturaliteit met deze waarden, dat voortspruit uit het feit, dat
de auteur zelf a-godsdienstig is, maar een wetenschappelijk tekort aan begrip voor
de godsdienstige medemens. De vertaling geeft de oorspronkelijke tekst adaequaat
weer en is aangenaam leesbaar.
A. van Leeuwen

Raymond Hostie, S.J., Du mythe à la religion. La psychologie de C.G.
Jung (Etudes Carmélitaines). - Desclée de Brouwer, Parijs, 1955, 232 pp.,
Fr. 120 (Fr. Fr. 870).
Het is verheugend dat de grondige studie van P. Hostie, waarvan de Nederlandse
uitgave zo gunstig en uitvoerig in dit tijdschrift werd besproken (cfr. Streven, VII,
195354, p. 477), nu ook in het Frans een nieuwe en wereldbrede lezerskring heeft
gevonden. Er bestond trouwens in deze taal nog geen werk dat in een bondige synthese
het uitgebreid en veelzijdig oeuvre van de Züricher psycholoog had samengevat en
dat tevens de als zodanig niet bedoelde, maar toch wel erg suggestieve incursies op
godsdienstpsychologisch en theologisch terrein had weten te onderkennen en af te
wegen.
A. Snoeck

Fr. A. von der Heydte en Karl Sacherl, Soziologie der deutschen Parteien.
- Isar Verlag, München; voor Nederland: J.J. Meulenhoff, Amsterdam,
367 pp., DM. 16.80.
Dit boek is het resultaat van een merkwaardig team-work: prof. von der Heydte,
hoogleraar voor staatsrecht en politieke wetenschappen in Würzburg, en dr Sacherl,
docent voor psychologie aan de universiteit van Mainz, hebben tezamen de politieke,
sociologische, psychologische enz. structuur van de bestaande Duitse partijen grondig
onderzocht en telkens in eigen beschrijvingen dit onderzoek behandeld. Zo ontstond
een systematische analyse van de politieke partijen van West-Duitsland, die niet
alleen nuttig, ja onmisbaar is voor het begrip van de West-Duitse politieke situatie,
maar ook zeer leerzaam voor iedere politieke partij waar dan ook. Na algemene
beschouwingen over het wezen van een partij en de verschillende vormen (rechts,
links, ‘Weltanschauung’ en ‘Gelegenheitspartei’, staats- en belangenpartij, enz.)
worden onderwerpen behandeld, die inderdaad het fundament van het politieke leven
raken: de algemene betekenis van programma, verkiezingen enz., ook de wijze van
meningsvorming, de betekenis van partijpers en verkiezingscampagne, of de veel
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omstreden ‘Kulturpolitik’. Zeer illustratief zijn analyses van de jongerenorganisaties
der verschillende partijen, de sociale opbouw van de kiezers (tabellen geven hierbij
waardevolle aanwijzingen, een voorbeeld: het blijkt dat de communisten in
West-Duitsland hoofdzakelijk op de oudere generaties steunen en geen
noemenswaardige aanhang onder de jongeren hebben), de invloed van de economische
voorwaarden op de schommelingen bij de verkiezingen. De interne organisatie van
de partijen, de positie van het parlementslid, verkiezingscampagne en -psychologie,
dit alles vindt een plaats in deze veelomvattende en helder geschreven analyse van
de West-Duitse politieke partijen, die ons inziens het zuiver ‘sociologische’ terrein
terecht niet zelden overschrijdt en daarom ook een bredere belangstelling zal
ontmoeten.
K.J. Hahn

A. Michielsen, De leer van het Staatscrediet. Leerhistorische studie
(Economisch-sociale Bibliotheek, Monogr. nr 30). - N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1954, 126 pp., Fr. 125.
De openbare lening is het belangrijkste buitengewoon dekkingsmiddel van de
openbare besturen. Eerst bestudeert de schr. hoe de leningen werden beschouwd
vanaf het vroegliberalisme tot aan de tweede wereldoorlog. Uit dit historisch
onderzoek haalt hij een stelling. Lange jaren was het staatscrediet het object van een
‘kunstleer’. Men ging dan ook wel na welke de gevolgen waren van bepaalde leningen,
maar een streng wetenschappelijk standpunt werd niet ingenomen. De auteur wenst
terecht dat de leer alle mogelijke facetten van het gestelde probleem met haar eigen
middelen, systematisch en wetenschappelijk-methodisch zou belichten: geen leer
dus van de juiste aanwending van het staatscrediet, maar een echte theorie.
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Dit degelijk werk, dat we aan economisch geschoolden sterk aanraden, bevrijdt ons
van vele vooroordelen en geeft ons een juister inzicht én in het staatscrediet én in
het wetenschappelijk standpunt van de zuivere economie. Het is echter jammer dat
de bibliographie na 1944 niet eens werd bij gewerkt, laat staan de laatste werken
besproken, te meer daar dit werk verscheen in een wetenschappelijke bibliotheek.
R. Rousseaux

Kan. P. Tiberghien, Sens chrétien et vie sociale. - Editions Ouvrières,
Parijs, 1954, 272 pp., Fr. Fr. 600.
De bekende en ervaren professor aan de theologische faculteit te Rijsel, beschikt
over een bijzonder talent om op eenvoudige wijze zijn verstandig nadenken over
delicate problemen in heldere taal uit te drukken. Hij behandelt in dit boek
verschillende vraagstukken van het sociale, economische en politieke leven, in
christelijke zin. Leiders van studiekringen vinden hier zeker stof tot vruchtbare studie
en bespreking. Rechtvaardigheid en naastenliefde, staatsbemoeiing, gezag,
eigendomsrecht, handelswinsten, looncontract zijn maar enkele van de onderwerpen
die ter sprake komen. De traditionele leer wordt op levendige dynamische, maar ook
critische en persoonlijke wijze belicht.
A. Snoeck

Geschiedenis
J.C. van der Loos, Vaderlandsche Kerkgeschiedenis. Deel V, N.V.
Parnassus, Amsterdam, 1953, 647 pp.
Met het verschijnen van het vijfde deel der Vaderlandsche Kerkgeschiedenis (volgens
het titelblad 1953) is het werk van pastoor J.C. van der Loos compleet. Ons inziens
heeft het geen zin om over de verdiensten van deze historicus uit te weiden. Pastoor
van der Loos was een ernstig geleerde, die als jong kapelaan op instigatie en onder
leiding van zijn pastoor Mgr J.J. Graaf (zie blz. 507 vlg.) zijn historisch onderzoek
begon. Het bisschoppelijk archief van Haarlem kende niemand beter dan hij. De
geschiedenis der Hollandse Missie en bijzonder de geschiedenis der
aartspriesterschappen hadden zijn bijzondere belangstelling. Een laudator temporis
acti was hij echter geenszins. De feilen en fouten wist hij vrijmoedig aan te wijzen
en bij het beschrijven van bepaalde toestanden of gebeurtenissen was hij niet
spaarzaam met zijn kritiek), gelijk de opstellen in deze vijfde bundel bewijzen. Maar
Van der Loos was een autodidact, een historicus van de oude school. Zijn portretten,
die een groot deel van deze bundel vullen, zijn wat vlak en wanneer wij ze vergelijken
met de portretten van dezelfde figuren in recente publicaties, zien wij eerst hoe
kleurloos zij vaak zijn. Waarmee wij echter niet zeggen willen, dat ze niet belangrijk
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zouden zijn. Pastoor van der Loos wist veel en wat hij wist heeft hij voor een deel
in de vijf verschenen delen samengebracht.
Daarom mogen wij dankbaar zijn dat het plan dat pastoor Van der Loos tijdens
de eerste oorlogsjaren ontwierp, geheel ten uitvoer is gebracht. Voor elke historicus
derhalve zijn deze vijf delen Vaderlandsche Kerkgeschiedenis een waardevol bezit.
De uitgever zorgde voor een mooie uitvoering. Het laatste deel bevat tevens een foto
van de auteur, die de 3de Juni 1947 als pastoor van Uitgeest overleed.
C.H. Lambermond

Jos. Fabri, S.J., Les Belges au Guatemala (1840-1845) (Acad, roy. de
sciences coloniales. Classe des sciences mor. et polit. Mém. in-8o. Nouv.
Série, Tome II, fasc. 1). - Marnixlaan 25, Brussel, 1955, 266 pp.
Een interessante studie, vrucht van vele jaren archivaal onderzoek, over de eerste
proeve van kolonisatie door de Belgen. In 1840 rees het plan om in Guatemala een
Belgische handelsnederzetting te stichten, het jaar daarop werd La Compagnie belge
de colonisation opgericht, en in 1843 vertrokken de eerste twee schepen met
kolonisten. Door een handige propaganda misleid trekken een duizendtal
uitwijkelingen naar het Beloofde Land, maar in 1845, nadat meer dan tweehonderd
van ellende en ziekten zijn omgekomen, worden bijna alle overlevenden naar het
vaderland teruggebracht; de overigen bleven als gewone uitwijkelingen zonder
onderlinge band in Amerika. Mislukking dus over de gehele lijn.
De auteur spreekt uitvoerig over de rol van de twee Jezuïeten-missionarissen die
met de expeditie mee waren gegaan, en weerlegt de oude beschuldiging dat zij het
bestuur tot een soort theocratie, in de aard van de reducties van Paraguay, hebben
willen omvormen. Het communistisch regiem, het uitschakelen van het privé-
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belang, samen met de volledige ongeschiktheid van de leiders zowel als van de aan
wal gezette samengeronselde Belgen, leggen de mislukking uit. Een troost is nog dat
de ervaringen van Santo-Tomas later Leopold II ten goede zijn gekomen, bij het
stichten van een grote kolonie in het hart van Afrika.
M. Dierickx

Albert Maurice, Stanley. Lettres inédites. Office de Publicité, Brussel,
1955, 220 pp., geïll. met 12 platen buiten tekst.
Schrijver had het geluk een onuitgegeven Letter-Book van Stanley te ontdekken en
slaagde erin het in zijn bezit te krijgen. De minuten van brieven aan Leopold II, aan
Strauch, enz., daterend uit 1881-1882, werpen een nieuw en helder licht op deze voor
het ontstaan van Belgisch Kongo zo belangrijke tijd. De brieven zijn slechts onvolledig
en in Franse vertaling gepubliceerd, maar geschiedschrijvers zullen gaarne vernemen
dat een microfilm van het oorspronkelijke brievenboek in de Brusselse Academie
van Koloniale Wetenschappen thans berust. De gewone lezer zal vooral geboeid
worden door de inleiding waarin de uitgever zijn vondst verhaalt en verder de
wordingsgeschiedenis van de Onafhankelijke Staat in de jaren 1876-1885 op
hooggestemde, iets journalistieke toon schetst. Meer nog zal hij de reacties van de
grote baanbreker onder de Afrikaanse zon van dag tot dag met veel belangstelling
kunnen volgen. Daarom is deze uitgave een kostbaar document voor de geschiedenis
en de psychologie van die heldhaftige tijden.
M. Dykmans

Historia Mundi onder leiding van Fritz Valjavec. III. Band: Der Aufstieg
Europas. - Francke Verlag, Bern, 1954, 531 pp., 9 krtn, Zw. Fr. 24,55,
D.M. 26,50.
In de ontworpen tiendelige Historia Mundi ging het in het eerste deel over de
voorgeschiedenis en in het tweede over de oude hogere culturen van Azië en Egypte,
terwijl de volgende twee banden de Grieks-Romeinse Oudheid behandelen.
Deze derde band, terecht Aufstieg Europas genoemd, zet in met een bijdrage over
het brons- en ijzertijdperk in Europa en een korte, maar interessante studie over het
ontstaan van het schrift, waarbij ook het Chinees schrift betrokken wordt. Een
overzicht van de culturen van Creta en Mycene en van de Perzen in Iran brengt tot
een merkwaardige geschiedenis der Grieken, waarbij onmiddellijk een lange studie
over het Griekse denken en dichten aansluit, de topprestatie van dit kleine volk.
Daarna volgen wij de opkomst van de Macedoniërs, van Philippus en van Alexander
de Grote, en van de Hellenistische staten. Dan trekken wij westwaarts naar de
phenicische stichtingen, o.a. Cadiz en Carthago, en naar de Griekse kolonies. Tenslotte
komen Oud-Italië aan de beurt, met even een onderbrekend hoofdstuk over de Kelten
(en de tochten der Belgen) om te eindigen op de eenmaking van Italië en een korte
studie over de oud-Romeinse religie.
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Deze dorre opsomming geeft voldoende aan dat hier een enorme stof is
samengebald; dit boek is trouwens een Handboek der wereldgeschiedenis zoals de
ondertitel luidt. Maar telkens weer wordt men bij de lezing getroffen door de
synthetische en vaak ook concrete voorstelling, de prettige verhaaltrant, de
degelijkheid en de openheid voor grootse perspectieven.
Wij kunnen slechts onze onverholen bewondering voor dit werk, waaraan geleerden
uit verscheidene landen en continenten meewerken, uitdrukken en het ten zeerste
aanbevelen. Voegen wij er nog aan toe dat de afzonderlijke delen een geheel vormen
- hier delen III en IV - en ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn.
M. Dierickx

Friedrich Funder, Vom Gestern ins Heute. Aus dem Kaiserreich in die
Republik. - Verlag Herold, Wien-München 1952, 719 pp., 33 Abb., S. 139.
Deze mémoires van een journalist van Europees formaat en Europese betekenis
bevatten veel meer dan gewone autobiographische aantekeningen. Het is een stuk
Oostenrijkse geschiedenis, die door de thans 83-jarige Friedrich Funder,
hoofdredacteur van het katholieke weekblad ‘Die Furche’ wordt verteld. Want
tientallen jaren stond Funder in het centrum van de Oostenrijkse politiek, in nauw
persoonlijk contact met de leidende figuren van het land en als uiterst actief journalist,
intelligent politicus, enthousiast Oostenrijker en diepgelovig katholiek wilde hij
steeds aan de algemene ontwikkeling van zijn land meewerken. Zo stond hij vanaf
het einde van de vorige eeuw tot heden in de voorste linie van de maatschappelijke
activiteit van de katholieken in Oostenrijk.
Funder beschrijft allereerst de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging
in Oostenrijk, die juist heden ten dage
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uitermate leerzaam is. Funder laat zien hoe de eigen sociale beweging van de
katholieken, die niet zonder tegenstand zelfs van katholieke zijde kon ontstaan, het
religieuze leven in de lagere standen en het proletariaat min of meer gered heeft. De
grote vlucht van de christelijk-sociale beweging wordt dan van Lueger tot Seipel aan
de hand van zeer interessante persoonlijke belevenissen op pakkende wijze toegelicht.
Naast deze geschiedenis van een grote, soms tragische ogenblikken belevende
christelijke partij, bevat het boek van Funder ook de geschiedenis van een krant: de
‘Reichspost’, het grote katholieke blad waarvan Funder vanaf 1902 tot 1938
hoofdredacteur was, en dat het geestelijke en politieke leven in Oostenrijk mede
bepaald heeft. De gezellige, levendige en afwisselende wijze van vertellen, de vele
wederwaardigheden en glansrijke overwinningen waarop deze krant kan terugblikken,
maken deze gedeelten van het boek tot een zeer lezenswaardige lectuur.
Bij dit alles komt echter, niet slechts als grandioze achtergrond, een stuk
Oostenrijkse geschiedenis. Funder vertelt uit eigen ervaringen zeer boeiende
hoofdstukken uit de geschiedenis van de Donaumonarchie, de opkomst der socialisten,
de spanningen met de ‘Los-van-Rome’ beweging, met de slavische volkeren en de
Hongaren. Hier wordt de interne problematiek van de Donau-monarchie duidelijk,
waaraan deze tenslotte moest ten onder gaan. Funder's documentatie wordt echter
dan bijzonder waardevol, wanneer hij de politieke concepties van de troonopvolger,
aartshertog Franz Ferdinand, weergeeft, tot wiens onmiddellijke politieke omgeving
hij destijds behoorde. Funder vertelt aan de hand van concrete belevenissen, uitspraken
en aantekeningen welke ver gaande federalistische gedachten Franz Ferdinand voor
de reconstructie van de monarchie ontwikkelde, gedachten die juist nu bijzonder veel
belangstelling ontmoeten. Ook daardoor wordt het boek, dat ons Oostenrijk in vele
belangrijke aspecten duidelijk voor ogen brengt, tot een zeer actueel document.
K.J. Hahn

Romans en verhalen
Victor Brandenburg, De Stroom van hun Leven. - De Fontein, Utrecht;
Sheed & Ward, Antwerpen, 1955, 241 pp.
Deze roman is een eersteling. De schrijver moet echter reeds over de nodige werelden levenskennis beschikken; dit blijkt uit geheel het boek. De titel geeft de zwakke
zijde van de roman aan. Er wordt hier een geheel mensenleven beschreven (De
Stroom van hun Leven), of liever enkele mensenlevens, wat doorgaans de spanning
in een roman verzwakt. De schrijver had wijzer gedaan met bijvoorbeeld de jeugd
van zijn held weg te laten en zijn verhaal te concentreren op enkele sprekende en
treffende episoden. Het boek wordt gaandeweg beter en boeiender. De laatste helft
is aanmerkelijk reëler dan het zwakke begin. Ongetwijfeld houdt de roman een belofte
in. Strengere techniek en compositie, versobering in de beschrijving, dichter benaderen
van leven en werkelijkheid, dit alles moet de auteur betrachten om een roman te
schrijven die boven het gewone niveau uitkomt. Er zijn in de tweede helft gedeelten,
die echt en reëel aandoen, wat niet gezegd kan worden van de eerste helft, die te zeer
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voelbaar gefantaseerd, verzonnen is, te weinig levensecht is. Met belangstelling zien
wij naar een tweede boek van Brandenburg uit.
J. v. Heugten

Franz Werfel, Cella. - Vertaald. De Fontein, Utrecht; Sheed & Ward,
Antwerpen, 1955, 215 pp., f 6,90.
Franz Werfel, die tijdens de oorlog naar Frankrijk en later naar Amerika moest
vluchten, schreef kort na de overrompeling van Oostenrijk door Hitler deze roman
van een Oostenrijkse Joodse familie in de dagen der voorbereiding en eindelijk de
uitvoering van de bezetting door de Nazi's. Het boek is geschreven met een ongewone
warmte en deelname, wat wel te verklaren is uit de omstandigheden, waarin Werfel
verkeerde toen hij het schreef. De titel is in zoverre niet gelukkig, als eigenlijk de
vader van Cella de hoofdfiguur uitmaakt. Werfel wilde nog een tweede deel schrijven,
waartoe hij niet gekomen is, en dit tweede deel zou de titel gerechtvaardigd hebben.
Zo als het boek daar ligt vormt het echter een afgerond geheel. De advokaat
Bodenheim woont in een stadje bij Wenen en heeft te veel vertrouwen in de toekomst,
waardoor hij het gewone lot der Joden onder het Nazi-regiem ondergaat. Een vriend
van hem redt hem ten slotte van dood en concentratiekamp. Het is een boeiend en
uiterst levendig relaas van een korte
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schrikwekkende periode, beschreven door een romancier in de volle rijpheid van
zijn talent. Een boek dat ten volle een vertaling verdiende.
J. van Heugten

Stefan Andres, Die Reise nach Portiuncula. - Roman. Piper & Co. Verlag,
München. Importeurs: N.V. Meulenhoff, Amsterdam, 1954, 276 pp., f
14,80.
Stefan Andres blijft zijn groot talent ontwikkelen. Elke nieuwe roman van hem is
een nieuwe verrassing. Telkens plaatst hij zijn figuren in een ander milieu, verwikkelt
hen in andere lotgevallen en beschrijft hij andere mensen. Zijn verbeelding schrikt
voor niets terug en steeds overtuigt hij door de diepte en zuiverheid zijner psychologie.
Hij is ongetwijfeld een der sterkste romanschrijvers van het ogenblik. In Die Reise
nach Portiuncula voert hij ons naar Zuid-Italië, waarheen een bejaarde vader met
zijn hartstochtelijk aanbeden dochter gereisd is om zijn jeugdherinneringen aldaar
nog eens te beleven. Het loopt echter anders dan hij verwacht heeft. Hij wordt diep
vernederd door degene die hij daar vroeger vernederd heeft en dit wordt zijn innerlijke
omkeer, zijn geestelijke reis naar Portiuncula. Hij staat zijn dochter af aan de jonge
man, die hen vergezelt en die hij vroeger uit jaloezie verfoeid had. De roman is
voortreffelijk geschreven en gecomponeerd in een straffe en beeldende taal. Zowel
de locale kleur als de stylering der figuren verraden een meesterhand. Het is wellicht
het sterkste boek dat Stefan Andres tot nu toe schreef.
J. v. Heugten

Bert van Aerschot, Bittere wijn. - Bruna, Utrecht; Helicon, Antwerpen,
1954, 150 pp., Fr. 76.
Niets duidt beter de korte inhoud van dit korte verhaal aan dan het motto vooraan:
‘Het is noodzakelijk dat de samenleving tot zelfkennis komt en over zichzelf in
ontzetting geraakt’ (Tsjechow). Dit proces van ontmaskerde zelfanalyse vindt hier
plaats in John Draes, zwendelaar-in-het-groot, die op de avond van zijn catastrophe,
door de stad zwijmelt van de ene drankgelegenheid naar de andere. Nu zijn toekomst
is afgegrendeld, vindt hij zijn verleden: de duistere oorsprongen van zijn koude, alles
vernietigende haat, die zijn enige zekerheid is geweest. Hier worden ‘de duizenden
windsels ontzwachteld waarachter Draes, door de jaren heen, zorgvuldig de zweren
en etteringen, de voosheid van zijn reuzenzaken had verborgen’ (p. 52). En wat bloot
komt, is het besef: ‘Het leven was absurd, een opeenstapeling van moeilijkheden,
vuiligheid en vergissingen’ (p. 139) en wellicht de bittere begoocheling: ‘Ik leef
immers, ook zonder hoop en zonder toekomst’ (p. 123).
Bitter is inderdaad de wijn die hier geschonken wordt. Maar van een uiterst intense
smaak. Want de stijl van dit verhaal is iets heel bijzonders. Heden en verleden hotsen
in Draes' bewustzijn baldadig door elkaar. En de stijl wekt de indruk van een
blokkendoos met door elkaar klotsende blokken: harde detail-indrukken (scherp,
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hoekig), die in het dronken bewustzijn van Draes niet meer in elkaar passen en nog
slechts dat ene geheel vormen dat mogelijk blijft: een ensemble van cubus-chaos.
Passages als die over ‘zijn rechteroog... zijn linkeroog’ (p. 62; vgl. p. 102) doen
inderdaad denken aan een cubistisch schilderij; andere, als die over de straat op p.
7, aan futuristische tekeningen als van Fr. Masereel.
Maar of het episch talent van Bert van Aerschot even groot is als zijn hevig
intensificatievermogen, blijkt hier helemaal niet.
Paul van Meer

Cor Ria Leeman, God in de strop. - 't Groeit, Antwerpen, 1955, 304 pp.,
geb. Fr. 130.
Dit boek werd met veel gerucht aangekondigd en op de markt gebracht als ‘een
Vlaams werk van wereldformaat’. Voortgaande op vroeger werk van deze auteur
heb ik het (desondanks) vol verwachting ter hand genomen. Maar tot mijn spijt heeft
het me ontgoocheld: nee, dàt is het niet geworden. Geen evenknie van Huxley,
Gheorgiu, Gohde, of welke namen men ook ter vergelijking wil naar voren schuiven.
Zeker, het wil dezelfde beklemmende visioenen oproepen van een wereld waarin
een ijzeren terreur heerst en een ontmenselijkte techniek, waarin de mensen nog
alleen geëtatiseerde lichamen en productiemiddelen zijn, waar God dood is en alle
Christendom. Een wereld, heel zeker, die ‘wij allen hard bezig zijn tot werkelijkheid
te maken’. Maar deze roman kan ons in deze wereld niet doen geloven, hij maakt
die niet handtastelijk, niet aangrijpend tastbaar, zodat we ervoor huiveren. Het is bij
een schema gebleven, een skelet. Hoe komt het? Omdat de roman, hoe paradoxaal
dat hier ook moge klinken, nagenoeg alle scheppende fantasie mist: we leren hier
om zo te zeggen niets nieuws (het is natuurlijk
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verschrikkelijk dat wij in onze dagen nog zo weinig nieuws kunnen leren over zulke
gruwzame werkelijkheden), alles is alleen ‘systematisch’ veralgemeend. Ten tweede,
en vooral, omdat alle mensen die hier ten tonele worden gevoerd: Dr. Neiser, de
hoofdfiguur, die blijft strijden en getuigen voor de Geest; het meisje, dat door het
lijden God vindt; de priester, tot waanzin gefolterd, en alle anderen slechts schema's
van mensen zijn, skeletten. Is Leeman dan zo knap in zijn opzet geslaagd, dat er van
zijn boek precies die kille indruk van ontmenselijking uitgaat die hij heeft beoogd?
Ik geloof het niet. Want dit boek blijft maar een boek. Het mist de stijl van het
getuigenis dat ons zou aangrijpen.
Het is jammer dat Cor Ria Leeman dit werk nú al heeft willen schrijven. Het is
nog te groot voor hem. Had hij het geduld gehad om rijper te worden, hij zou ons
misschien inderdaad een groot werk geboden hebben.
Paul van Meer

Blanka Gyselen, Adieu, Filippi... - P. Vink, Antwerpen, 1955, XXVI-188
pp., geb. Fr. 125.
De dichteres Blanka Gyselen komt ons verrassen met een romandebuut. En een
verrassing is het voor mij geworden in de heel goede betekenis van het woord: ik
ben er voorzichtig aan begonnen, maar gaandeweg werd ik door dit verhaal bijna
totaal ingenomen. Niet zozeer dan door zijn inhoud, die toch niet zo héél
oorspronkelijk is. De clown Filippi ligt te sterven, èn in herinnering èn koortsdroom
herleeft zijn verleden: zijn kinderjaren, zijn bezielde toewijding aan de kunst, zijn
zuivere liefde voor Arlette, de schuld ook die hij op zich heeft gelaten door een rivaal
naar het leven te staan, en hij heeft Arlette gedood! -, zijne hele opgang-in-loutering
naar goedheid en liefde en naar God. Het knaapje Tom zit bij zijn bed, blijft de
schakel met het heden: de koorts en het sterven.
Maar vooral de vorm en de stijl van dit werk hebben me geboeid en... verheugd.
Een gaaf Nederlands, onuitputtelijk beeldrijk, van een verbluffende fantasie, nerveus
en geladen en toch niet vermoeiend. Men kan opwerpen: het procédé van de
associaties tussen heden en verleden is spoedig doorzichtig. Inderdaad, we kennen
het trucje nu al wel. Maar het is hier meestal zo knap toegepast, dat we geredelijker
geloven in een waarachtige poëtische inspiratie dan in een opzettelijke
ambachtelijkheid. Vanuit één, langdurige en hevige inspiratie schijnt dit verhaal
geschreven.
Het geheel is gesteld in een merkwaardige jij-vorm. Inderdaad een reden te meer
om aan ‘De boer die sterft’ van Karel van de Woestijne te denken. Maar ik voel dat
‘jij’ niet aan als een tweede persoon enkelvoud, veel meer als een ‘men’. En daardoor
wordt het verhaal meteen zeer suggestief veralgemeend, deint het ineens veel breder
uit.
Eén bezwaar misschien: is dit hele experiment te herhalen? Heeft de romancière
Blanka Gyselen hier niet ineens heel haar geladenheid uitgestort? En wanneer zij
nog een roman schrijft, zal het dan niet iets helemaal anders moeten zijn? Want niet
steeds kan eenzelfde poëtische intensiteit de epische vaart blijven schragen.
Paul van Meer
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Jean Cabriès, Jacob, de uitverkorene. Vert. door André van Aalst. Foreholte, Voorhout; 't Groeit, Antwerpen, 1955, 379 pp., f 9,90.
De geschiedenis van Isaaks zoon Jacob, vanaf het moment waarop hij de vaderlijke
zegen waarin de belofte van Jahwe vervat is, op slinkse wijze weet te verkrijgen en,
door Ezau's wraak bedreigd, vlucht naar Rebecca's broer Laban, tót zijn terugkeer
jaren later, als gezegende en uitverkorene. Met de hartelijke ontmoeting van Ezau
en Jacob eindigt het boek.
De auteur heeft getracht de ‘oude’ geschiedenis uit de schemer van een ver verleden
dichter bij ons te brengen. Hij heeft van de oud-testamentische figuren mensen van
vlees en bloed gemaakt, met hun goede en donkere kanten, die in ons midden zouden
kunnen leven. De sfeer van het boek benadert dan ook sterk op vele plaatsen onze
eigen tijd. Of deze poging altijd gelukkig mag heten, is niet in enkele woorden te
beslissen. Zeker is, dat de aartsvaderlijke situaties nogal eens ‘vreemd’ aandoen in
de meer moderne sfeer van het geheel. Toch heeft de schrijver door deze
‘naderbrenging’ een boek vol kleurige schakeringen geschapen dat ons de aartsvader
Jacob als mens in zijn strijd binnen en buiten hem, in zijn aarzelend, doch geleidelijk
tot onwankelbare vastheid groeiend geloof laat zien. Een opmerkenswaardige poging,
dit boek. Voor één gebrek heeft de schrijver zich niet weten te behoeden; de
beschouwingen en overpeinzingen in dit verhaal zijn wat al te uitvoerig. Beknoptheid
zou aan het geheel zeer ten gunste zijn gekomen.
Joh. Heesterbeek
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Samuel Shellabarger, De Gelukzoeker, ver. J. Vrijman; G.S. Perry, Niets
is tevergeefs, vert. A.G. Barkey Wolf; J.M. Falkner, Moonfleet, vert. door
A.G. Barkey Wolf; G. Cotterell, Met de zon mee, vert. van Clara Eggink.
- J. van Tuyl, Antwerpen - Zaltbommel, 1955, 468 - 230 - 213 en 230 pp.,
geb.
Nog vier mooie boeken van de Triomfreeks:
De Gelukzoeker is Richard Morandi, buitenechtelijke zoon van een hooggeplaatste
Brit, Lord Marny. Wie in dit boek zijn avonturen volgt, heeft op het einde wanneer
Morandi zijn vader en later zijn geliefde heeft weergevonden, alles en nog wat
meegemaakt: het luxueuse Venetiaanse Carnaval, het leven op de Galeien, de
Frans-Engelse oorlog bij Québec, spionnage en contraspionnage en grootste
theateropvoeringen.
De specifiek-Venetiaanse beminnelijke en andere uitdrukkingen liet de vertaler
zó in de tekst, hetgeen aanvankelijk vreemd, maar geleidelijk onontbeerlijk aandoet.
Liefst niet in ieders handen te geven.
Het tweede verhaalt de harde strijd van Sam Tucker voor een vrij en zelfstandig
bestaan door zijn niet versagende arbeid in de ondankbare katoenplantage. De
beschrijving van die strijd is oprecht aangrijpend en dwingt tot meeleven met de
held, die uiteindelijk de natuur overwint. Goede vertaling.
J.M. Falkner brengt ons de avonturen van John Trenchard, welke van zijn prilste
jeugd af in een onverbiddelijke avontuur geworpen wordt. Hij heeft zich namelijk
voorgenomen de schat der Mohunes, een uitzonderlijk mooie diamant, te vinden,
maar daarmee verliest hij aanvankelijk alles wat hem lief is om dan uiteindelijk toch
te zegevieren.
Mooie avonturenroman welke onder meer een pleidooi is voor eerlijkheid en
vriendentrouw, weergegeven door de sympathieke figuur van John's vriend, Elzevir
Block. Iedereen kan er in spanning een paar uren werkelijke ontspanning aan beleven.
Het laatste brengt ons veel dichter bij de tegenwoordige tijd, nl. in de
V-bommenperiode boven Engeland, Een drietal G. I's maken zich verdienstelijk met
het opknappen van een paar karweitjes in het getroffen huis van de heldin van het
verhaal, Linda Ferrel. Een van de drie valt speciaal in haar smaak zonder dat ze kan
uitmaken waarom. Het einde van de geschiedenis geeft ons, na allerlei kostelijke
situaties, daarop het antwoord. Deze avonturen, vol van sprankelende humor en
frisheid, hebben bijna onmerkbaar een diepere bedoeling: zij tonen de verwarrende
verwikkelingen waarin nuchtere jonge mensen van onze tijd zo gemakkelijk verzeild
raken. Zeer goede ontspanningslectuur.
J. Liebens

Vier Vlaamse novellen (Keurboeken voor Middelbaar- en
Normaalonderwijs, 3). - Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1955, 92
pp., F. 30.
De keuze van Vlaamse novellen uit de vorige eeuw, die bovendien geschikt moeten
zijn voor het onderwijs, is uiteraard zeer beperkt. De 15e druk van dit boekje bewijst
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dat de gekozen teksten, uit het werk van Stijns, H. Ram, R. Loveling en A. Snieders,
in de smaak-vallen. Ze werden keurig uitgegeven en van een uitvoerige woordenlijst
voorzien.
J. Noë

Michel Duchemin, Trois fiancées sur un volcan. - Desclée De Brouwer,
Brugge, 1955, 200 pp., Fr. 48.
Een kolonist op vacantie wil van de vier maanden in het moederland gebruik maken
om een geschikte vrouw te vinden. Hij is niet meer zo jong, maar blijft toch een
goede partij, behalve dan dat hij terug moet naar een eenzaam eiland met een
gevaarlijke vulkaan. Maar de gang van zaken groeit hem boven het hoofd, zodat hij
weldra met drie verloofden zit opgescheept. Het is een fantastisch verhaal, vol
levensblijheid en mild sarcasme. De Fransen zien in S. graag een Parijse Jerome K.
Jerome. Het Engels leent zich veel beter tot dit genre dan de directe, heldere taal van
de Parijzenaar. Hier hebben we meer te doen met zeer goede situatie-humor, soms
vermengd met een vleugje zedensatire, die gemakkelijk overslaat in het clowneske.
Het geheel is zwierig, getuigt van smaak en van een onverdelgbaar optimisme.
P. van Doornik

François Mauriac, Het Lam. - Foreholte, Voorhout; 't Groeit, Antwerpen,
1955, 222 pp., f 6,75.
Dit is de Nederlandse vertaling van l'Agneau van Mauriac. Deze roman werd in dit
tijdschrift besproken in het Augustusnummer 1954, p. 435.
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